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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

A  programación  didáctica  que  se  describe  neste  documento  ten  como  finalidade

desenvolver  o  currículo  básico  en  relación  ás  áreas  de  lingua castelá,  lingua  galega,

matemáticas,  ciencias  sociais,  ciencias  da  natureza,  valores  sociais  e  cívicos  e

educación artística (o relativo á educación plástica) para o curso académico 2020/2021 e

está baseada no disposto en:

 LOMCE, Lei orgánica 8/2013,  de 9 de decembro, para a mellora da calidade

educativa

 DECRETO 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo da

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

      O centro educativo é un colexio público de Educación Infantil  e Primaria, situado na

Ramallosa, no concello de Teo. É una zona rural na práctica totalidade, con algúns retallos

periurbanos. Está experimentando unha importante transformación por mor das urbanizacións

de recente planificación que hai dentro do seu ámbito.

Pais  e  nais  traballan  maioritariamente  no  sector  servizos,  e  un  número  importante  no

funcionariado. Segundo os datos da enquisa da última avaliación de diagnóstico, o ISEC do

centro é medio alto. De todos xeitos, o dato promedio agacha unha notable diversidade do nivel

sociocultural das familias.

Na zona existen equipamentos deportivos, culturais e de ocio.

Obsérvase no alumnado un uso do castelán bastante elevado.

Os dous grupos de primeiro contan con 14 e 14 alumnos e alumnas.

O alumnado deste nivel presenta una serie de peculiaridades e rasgos comúns en función

do momento educativo no que se atopa pola súa idade.

Este  ano,  coma  no  curso  anterior,  por  mor  da  crise  sanitaria  a  causa  da  pandemia

producida polo Covid, a organización de aula e o transcurso do curso veranse notablemente

afectados. 

Desenvolvemento psicomotor

 A esta idade, os nenos/as afirman a súa lateralidade definitiva e algúns obteñen un dominio

segmentario  das  diferentes  partes  do  seu  corpo.  Pouco  a  pouco  toman  conciencia  dos
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elementos que integran o seu esquema corporal e adquiren a capacidade de manifestalos de

forma coordinada e independente.

Desenvolvemento cognitivo

Organizan o seu pensamento sobre a súa vivencia persoal da realidade. A esta idade, non

poden desligar o seu razoamento da experiencia nin da previa manipulación do que os rodea.

Polo tanto, necesitan estar en constante relación coas cousas. Os seus recursos para analizar

a realidade son aínda fráxiles e limitados. Establecen relación entre os elementos. Ordenan os

obxectos segundo criterios de semellanza e diferenza. Clasifican obxectos en determinadas

situacións.  Diferencian  con  certa  dificultade,  algún  dos  cambios  que  se  producen  nos

elementos que coñecen (forma, posición, cantidade). Memorizan fácilmente en situacións que

lles resultan coñecidas e que viven con certa constanza.

Desenvolvemento social e afectivo

Nesta idade, interesanse moito pola opinión dos adultos (pais/nais e profesores/profesoras)

e establecen con eles vínculos de estreita dependencia. Os maiores representan para eles

modelos de conducta. Pasan por un período de celos e rivalidades cos seus irmáns e irmás,

especialmente  cos  máis  pequenos  pero  que  acostuma a  derivar  finalmente  en  simpatía  e

aceptación. A súa relación cos compañeir@s e inestable e pasaxeira. Os amigos e amigas non

son sempre os mesmos e o seu trato persoal é casi sempre provisional. Mentras duran, estas

relacións son intensas e incondicionais. Olvidan fácilmente as súas desavenencias e enfados.

Pouco  a  pouco  aprenden  a  escoitar  aos  demais.  Estas  boas  relacións  que  teñen  cos

compañeiros veñen determinadas pola necesidade do grupo que teñen.

No  primeiro  curso  de  primaria están  escolarizado  31  alumnos/as  repartidos  en  dúas

aulas.

 Na aula de 1º A: 14 alunmos/as, 3 nenas e 11 nenos.

 Na aula de 1º B: 14 alumnos/as, 5 nenas e 9 nenos.

    A programación didáctica ten un carácter  aberto e flexible, polo que é posible que se

produzan cambios e/ou modificacións dependendo das circunstancias sobrevidas do alumnado

e para dar unha resposta educativa heteroxénea e adecuada ás diferentes necesidades do

alumnado.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

Enténdese por competencia a capacidade para aplicar de xeito integrado os contidos propios

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a

resolución eficaz de problemas complexos.

Traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos

contidos desde un enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias

non se adquiren nun determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un

proceso de desenvolvemento mediante o cal os alumnos/as van adquirindo maiores niveis de

desempeño no seu uso. Para iso, xeraremos tarefas de aprendizaxe onde favorezamos nos

alumnos a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.

    A selección dos contidos e a metodoloxía a por en práctica en cada área contribúen ao

desenvolvemento das seguintes competencias clave

 Comunicación lingüística ( CCL ). Implica a habilidade de expresar e interpretar

conceptos,  sentimentos  e  opinións  de  forma  oral  e  escrita,  e  de  interactuar

lingüisticamente de maneira adecuada.

 Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía

(CMCT).  Fortalecen  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  para

describir, interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos,  e  desenvolven o pensamento

científico.

 Competencia dixital (CD).  Implica o uso creativo,  crítico e seguro das TIC para

alcanzar  obxectivos  relacionados  coa  aprendizaxe,  co  uso  do  tempo libre  e  coa

participación na sociedade.

 Aprender  a  aprender (  CAA).  Supón  reflexionar  e  tomar  conciencia  da  propia

aprendizaxe e identificar os coñecementos, as destrezas e as actitudes necesarios

para iniciar, organizar e persistir nela.

 Competencias sociais e cívicas (CSC). Facilitan a interpretación dos fenómenos

sociais, así como a interacción social conforme a normas baseadas no respecto e

nos principios democráticos.

 Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor (CSIEE).  É  a  capacidade  de

transformar as ideas en actos de forma creativa e innovadora e de xestionar  os

recursos adecuados para alcanzar un obxectivo.
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 Conciencia  e  expresións  culturais (CCEC).  Implica  coñecer,  comprender  e

apreciar as manifestacións culturais e artísticas, e expresarse creativamente a través

de distintos medios.

    Daremos prioridade a actividades de aprendizaxe que impliquen varias competencias

ao  mesmo  tempo,  potenciando  especialmente   o  desenvolvemento  da  competencia  en

comunicación lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e

tecnoloxía.  Así mesmo, nos cadros das diferentes áreas pódese observar como dende cada

unha delas se contribúe á adquisición das competencias clave.

3. CADRO DAS ÁREAS.

No seguinte apartado preséntase a relación entre os obxectivos, contidos, criterios de

avaliación, estándares de aprendizaxe e as competencias clave que se van desenvolver ao

longo dos tres trimestres no curso 2021/2022 para cada unha das áreas
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

a. e.

Comprender a información 

de diferentes tipos de 

textos orais moi sinxelos.

B1.1. Comprensión global de 

exposicións, poemas, contos e 

cantigas orais moi sinxelas 

presentados en medios 

audiovisuais

B1.1. Comprender a información visual e 

sonora recollida en exposicións, poemas, 

contos e cantigas orais moi sinxelas.

LGB1.1.1. Comprende a información xeral de 

exposicións, poemas, contos e cantigas orais moi 

sinxelas mostrados a través de imaxes e sons

CCL

CD

CAA

CSC

a. b.  c.  e.   o.  

Utilizar a expresión oral 

para dialogar  ou expoñer 

vivencias de forma 

correcta e coherente

B.1.3. Produción de textos orais 

moi sinxelos de forma correcta e 

coherente para conversar e 

expoñer experiencias persoais.

B.1.3. Producir textos orais sinxelos de 

forma clara e coherente para manter unha

conversa ou expresar as súas vivencias

LGB1.3.1 Participa nunha conversa

comprende o que di o interlocutor e contesta se é

preciso expresa de forma oral ordenada e  

coherente as súas experiencias

CCL

CAA

CSC

CSEIEE

a.  c.   e.   o.

Escoitar con atención 

conversas e exposicións 

respectando as opinións e 

as intervencións dos 

demais.

B.1.4. Actitude de escoita 

adecuada nas diferentes 

situacións comunicativas cotiás 

respectando as opinións e a 

quenda para falar.

B.1.4. Manter unha adecuada actitude de 

escoita, ante situacións comunicativas 

cotiás, respectando as opinións e as 

intervencións dos demais.

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos demais, 

en conversas e exposicións

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que 

fala, en situacións comunicativas cotiás.

CCL

CSC

a.  c.   d.   e.    o.

Interactuar deforma oral 

nas diferentes situacións 

comunicativas da aula 

respectando as normas.

B.1.5. Participación nas situacións

comunicativas da aula 

respectando as normas para falar.

B.1.5. Participar nas diversas situacións 

de interacción oral que se producen na 

aula.

LGB1.5.1. Participa en situacións 

comunicativas da aula respectando as quendas

para falar

LGB.1.5.2. Atende a quen fala nun intercambio 

comunicativo oral.

LGB.1.5.3. Participa na conversa mantendo o 

tema da mensaxe oral formulando e 

contestando preguntas se é preciso.

CCL

CSC

CAA

CCEC
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

a.  b.   o.

Empregar  nos diferentes

momentos e situacións 

fórmulas de tratamento 

habituais.

B.1.6. Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para 

saudar,despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.

B.1.6. Usar fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas nos intercambios 

comunicativos máis habituais.

LGB1.6.1. Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar,despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda

CCL

CAA

Intentar expresarse de 

forma oral cunha 

pronuncia e entoación 

axeitadas.

B.1.8. Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas.

B.1.8. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.8.1 Interésase por expresarse oralmente 

coa pronuncia e entoación adecuadas.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

e.    o.

Comprender información 

de textos de uso cotián e 

de celebracións propias da

nosa cultura.

B.2.1. Comprensión de 

informacións concretas en textos 

d uso cotián como invitacións e 

felicitacións.

B.2.2. Comprensión de 

información xeral sobre a 

vendima, Samaín, Magosto e 

Nadal.

B.2.1. Comprender a información explícita

en textos sinxelos de celebracións, 

invitacións e felicitacións.

LGB2.1.1. Comprender a información relevante 

de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos

próximos ao alumnado.

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas 

expostas en invitacións e felicitacións.

CCL

CD

CSC

CAA

CASIEE

b.   e.

Comprender  as 

ilustracións que 

acompañan aos textos e 

explicacións.

B.2.4. Interpretacións da 

información das ilustracións que 

acompañan aos textos e 

explicacións.

B.2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información procedente 

de ilustracións.

LGB2.2.1. Interpreta e comprender, de maneira 

xeral, a información de ilustracións.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCT
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

a.   b.     e.

Ler con fluidez palabras e 

frases breves 

pronunciando 

correctamente as letras 

estudadas

B.2.5. Lectura guiada de palabras 

e frases sinxelos pronunciando 

correctamente as letras 

estudadas.

B.2.3. Ler, de forma guiada, palabras e 

frases sinxelas adecuando aos seus 

coñecementos.

LGB2.3.1. Descodifica e pronuncia de forma 

axeitada as letras e sílabas en palabras e 

oracións sinxelos.

CCL

CAA

a.   b.   e.   i.

Acudir e aproveitar os 

recursos da biblioteca de 

centro e de aula 

respectando as normas de 

funcionamento deses 

espazos.

B.2.6. Introdución aos uso xeral 

das bibliotecas da aula e do 

centro.

B.2.4. Usar as bibliotecas da aula e de 

centro, respectando as normas básicas de

funcionamento.

LGB2.4.1. Utilizar as bibliotecas de aula e de 

centro, respectando as normas básicas e máis 

sinxelas de seu funcionamento.

CCL

CAA

CSC

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

a.   b.    e.

Escribir e reescribir 

palabras e frases sinxelas 

coas vogais e consonantes

presentadas.

B.3.1. Produción e reescritura de 

palabras e frases coas vogais e 

as consoantes l, m, p, s, t, d, n, c, 

que, r, c, z, e x.

B.3.1. Producir e reescribir palabras e 

frases coas vogais e consoantes 

estudades.

LGB3.1.1. Produce e reescribir palabras e frases 

sinxelas coas letras tratadas.

CCL

CAA

CASIEE
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

a.  b.   e.   j.   o.

Crear carteis e murais 

sinxelos empregando a 

linguaxe verbal e non 

verbal.

B.3.6. Creación carteis e murais 

sinxelos empregando a linguaxe 

verbal e non verbal.

B.3.3. Elaborar carteis e murais moi 

sinxelos que combinen a linguaxe verbal e

a non verbal.

LGB3.3.1. Elabora carteis e murais moi sinxelos 

que combinan a linguaxe verbal e a non verbal.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CCEC
b.   e.   i.   j.

Expresar mediante imaxes 

a temática dun texto para 

facilitar a súa 

comprensión.

B.3.8. Utilización de elementos 

gráficos sinxelos, como a 

ilustración ou pictogramas, para 

facilitar a comprensión.

B.3.5. Utilizar recursos gráficos, como 

ilustracións ou pictogramas, que faciliten a

comprensión dos textos.

LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos 

con imaxes asociadas ao texto.

CCL

CD

CSIEE

a.   b.    e.     i.

Presentar de forma limpa e

ordenada as tarefas 

encomendadas.

B.3.9. Interese polo coidado e 

presentación das actividades 

escritas.

B.3.6. Interesarse pola presentación dos 

traballos escritos.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos 

traballos escritos.

CCL

CAA

CD

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

e.

Coñecer termos 

lingüísticos elementais.

B.4.1. Inicia na identificación 

implícita e uso dalgúns termos 

lingüísticos elementais: poema, 

conto, cantiga; palabra e sílaba, 

nome de persoa.

B.4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical moi básica.

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 

traballados e recoñece nestes, de forma xeral, 

palabras e sílabas

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman 

cada palabra.

LGB4.1.3. Identifica os nomes de persoa a partir 

de palabras dadas.

CCL

CAA
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

b.   e.

Iniciarse no coñecemento  

das normas ortográficas 

das palabras traballadas.

B.4.3. Iniciación ao coñecemento 

das normas ortográficas que 

afectan ás palabras estudadas.

B.4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas

ortográficas máis sinxelas.

LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas 

ortográficas tratadas.

CCL

CSC

CCEC

e.

Asociar son e grafías das 

vogais e consoantes 

traballadas.

B.4.4. Recoñecemento da relación

entre son e grafía das vogais e 

das consoantes l, m, p, s, t, d, n, c,

qu, r, c, z, e x.

B.4.3. Recoñecer a relación entre son e 

grafía das vogais e das consoantes l, m, p

, s, t, d, n, c, qu, r, c, z, e x.

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

CAA

e.

Identificar as palabras que 

compoñen unha frase.

B.4.5. Identificación da palabra 

como instrumento de 

segmentación da escritura.

B.4.3. Identificar correctamente as 

palabras que compoñen unha frase.

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un 

enunciado sinxelo.

CCL

CAA

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

a.   e.     d.     o.

Ler e reescribir cantigas 

populares e adiviñas.

B.5.1 Reescritura moi sinxela  

usando modeldos diversos: 

contos, poemas, refráns, adiviñas,

cantigas e xogos de sorte.de 

cantigas populares e adiviñas.

B. 5.2 Valoración e aprecio do 

texto literario como vehículo de 

comunicación, fonte de 

B5.1 Ler e reescribir de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios usando modelos.

LGB 5.1.1.  Le e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios: cantigas populares e 

adiviñas usando modelos.

LGB 5.1.2. Valora textos breves e sinxelos 

literarios como fonte de coñecemento e recurso 

de gozo.

CCL

CAA

CCEC
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

coñecemento e recurso de gozo 

persoal.

b.   d.     e.    i.

Ler de forma guiada 

diferentes textos breves.

B. 5.3. Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses infantís: 

contos, poemas, cantigas e cómic.

B. 5.2. Ler, de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís.

LGB 5.2.1 Le, de forma guiada, textos en silencio 

e en voz alta, adecuados aos seus intereses.

CCL

CD

CCEC

LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

Clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

a.   e.

Comprender a información 

de diferentes tipos de  

textos e exposicións orais

B. 1.1 Comprensión global de 

exposicións, poemas, contos, 

cantigas, noticias e descricións 

orais sinxelas presentados en 

medios audiovisuais.

B. 1.1. Comprender a información visual e

sonora recollida en exposicións, poemas, 

contos, cantigas noticias e descricións 

orais sinxelas.

LGB 1.1.1 Comprende a información xeral e 

específica dos diferentes tipos de textos 

traballados.

LGB 1.1.2 Segue unha exposición ou explicación

na clase.

CCL

CD

CAA

CSC
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a.   b.   c.   e.   o.

Utilizar a expresión oral de 

forma clara e coherente.

B. 1.3. Comprensión e produción 

de textos orais moi sinxelos de 

forma correcta e coherente para 

conversar, facer descrición e 

expoñer experiencias persoais e 

sucesos do entorno.

B. 1.3. Producir textos orais sinxelos de 

forma clara e coherente.

LGB 1.3.1 Participa nunha conversa, comprende

o que di o interlocutor e contesta se é preciso.

LGB 1.3.2 Realiza descricións orais, expón 

acontecementos do entorno de forma clara e 

coherente.

LGB 1.3.3  Expresa de forma oral, ordenada e 

coherente as súas experiencias.

CCL

CSEIEE

CSC

a.  c.   e.   o.

Escoitar con atención 

descricións e noticias 

respectando as opinións e 

as intervencións dos 

demais.

B. 1.4. Actitude de escoitar 

adecuada nas diferentes 

situacións comunicativas 

respectando as opinións e a 

quenda para falar.

B. 1.4. Manter unha adecuada actitude de 

escoita, ante situacións comunicativas 

cotiá, respectando as opinións e 

intervencións dos demais.

LGB 1.4.1 Atende as intervencións dos demais.

LGB 1.4.2 Respecta as opinións da persoa que 

fala, en situacións comunicativas cotiás.

CCL

CSC

a.  c.   d.   e.   o.

Interactuar de forma oral e 

colaborar nas diferentes 

situacións comunicativas 

respectando as normas.

B. 1.5.  Participación e 

cooperación nas situacións 

comunicativas da aula 

respectando as normas para falar.

B. 1.5. Participar e cooperar nas diversas 

situacións de interacción oral que se 

produce na aula.

LGB 1.5.1 Participa en situacións comunicativas 

da aula respectando as quendas.

LGB 1.5.2 Utiliza a lingua galega en calquera 

situación de comunicación.

LGB 1.5.3 Atende a quen fala nun intercambio 

comunicativo oral.

LGB 1.5.4. Participa na conversa mantendo o 

tema da mensaxe oral, formulando e 

contestando preguntas se é preciso.

CCL

CSC

CAA

CCEC

a.   b.   e.    o.

Empregar nos diferentes 

momentos e situacións 

fórmulas d tratamento 

habituais.

B. 1.6. Uso de fórmulas sinxelas 

de tratamento adecuadas para 

saudar,despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.

B. 1.6.Usar fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas nos 

intercambios comunicativos máis 

habituais.

LGB 1.6.1 Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar,despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda

CCL

CAA

b.  d.   e.  o.

Mostrar actitude de 

colaboración e respecto na 

B. 1.7. Actitude de cooperación e 

respecto nas situacións de 

aprendizaxe compartida.

B. 1.7. Amosar respecto e 

colaboración na realización d 

actividades en pequeno grupo.

LGB 1.7.1 Respecta e colabora cos demais nas 

situacións de aprendizaxe cooperativa.

CCL

CAA

CSIEE
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realización de traballos en 

pequeno grupo.

e.    o.    

Intentar expresarse de 

forma oral cunha pronuncia

e entoación axeitadas.

B. 1.8. Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa 

entoación adecuadas.

B. 1.8. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas.

LGB 1.8.1. Interésase por expresarse oralmente 

coa pronuncia e entoación correcta.

CCL

CAA

CCEC

CSIEE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

c.  e.   l.   j.    o.  

Comprender  a información

dos diferentes tipos de 

texto traballados.

B. 2. 1. Comprensión de 

informacións concretas en textos 

d uso cotián como notas e avisos.

B. 2.2. Comprensión de  noticias 

sinxelas e breves descricións.

Comprensión de información xeral

sobre o Entroido.

B. 2.3. Localización de 

información en textos para 

establecer relacións coas súas 

experiencias.

B. 2.1. Comprender a información 

explícita en textos sinxelos.

LGB 2.1.1 Comprender a información relevante 

de textos, descricións e noticias sinxelas, sobre 

feitos e acontecementos próximos ao alumno.

LGB 2.1.2 Comprende informacións concretas 

expostas notas e avisos vinculala coas súas 

experiencias. Comprende a información xeral 

relacionada co Entroido.

LGB 2.1.3  Localiza información en textos 

breves para vinculala coas súa experiencias.

CCL

CD

CSC

CAA

CASIEE

a.  e.

 Comprender as 

ilustracións que 

acompañan aos textos, 

explicacións e descricións.

B. 2.4. Interpretación da 

información das ilustracións que 

acompañan aos textos, noticias, 

explicacións e descricións.

B. 2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información procedente 

de ilustracións.

LGB 2.2.1 Interpreta e comprende, de maneira 

xeral, a información de ilustracións.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCT
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a.    b.   e.   o.

Ler con fluidez textos 

pronunciando 

correctamente as letras 

estudadas.

B. 2.5. Lectura textos sinxelos 

pronunciando correctamente as 

letras estudadas.

B. 2.3. Ler, de forma guiada textos 

sinxelos adecuados aos seus 

coñecementos.

LGB 2.3.1 Descodifica e pronuncia de forma 

axeitadas as palabras de textos moi sinxelos.

CCL

CAA

a.     b.     e.   i.  

 Acudir e aproveitar os 

recursos da biblioteca de 

centro e de aula 

respectando as normas de 

funcionamento destes 

espazos.

B. 2.7.Introdución ao uso xeral 

das bibliotecas da aula e do 

centro.

B. 2.4. Usar as bibliotecas de aula e de 

centro, respectando as normas básicas 

de funcionamento.

LGB 2.4.1 Utiliza as bibliotecas de aula e de 

centro, respectando as normas básica do seu 

funcionamento.

CCL

CAA

CSC

a.    b.   e.   m.   o.

Progresar na autonomía 

para ler e seleccionar 

textos do seu interese.

B. 2. 10 Adquisición progresiva da

autonomía lectora.
B. 2.7. Amosar certa autonomía lectora.

LGB 2.7.1  Selecciona e le textos do seu 

interese con certa autonomía.
CCL

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
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a.  b.   e.    o.

 Escribir e reescribir 

palabras e frases sinxelas

coas consonantes 

presentadas.

Empregar as estratexias 

ofrecidas para a 

elaboración de 

descricións e noticias.

 B. 3.1. Produción e reescritura de

palabras e frases consonantes: 

g, gu, b, v, ñ, h, nh, f, ll, ch; 

grupos consonánticos: br, bl, pr e

pl.

 B. 3.2. Produción de textos 

descritivos e noticias sinxelas.

 B. 3.4. Respecto polas normas 

xerais da escritura: uso do punto 

e a maiúscula.

B.3.5.  Utilización de xeito guiado

de estratexias para a elaboración

de descricións e noticias 

sinxelas.

 B. 3.1. Elaborar textos descritivos e 

noticias moi sinxelas empregando o 

punto e a maiúscula de forma axeitada.

 LGB 3.1.1. Produce e reescribe palabras e e 

frases sinxelas coas letras e contraccións 

tratadas.

 LGB 3.1.2 Elabora textos descritivos e noticias 

moi sinxelas empregando o punto e a 

maiúscula.

LGB 3.1.3 Utiliza de xeito guiado de extratexias 

para a elaboración de descricións e noticias 

sinxelas

CCL

CSIE

CAA

a.  b.   e.   j.   o.   

Crear textos informativos 

sinxelos empregando a 

linguaxe verbal e non 

verbal.

B. 3.6. Creación de textos moi 

sinxelos con intención 

informativa que convinen a 

linguaxe verbal e non verbal.

B. 3.2. Elaborar textos informativos 

sinxelos que combinen a linguaxe verbal

e a non verbal.

LGB 3.2.1 Elabora textos informativos sinxelos 

que combinan a linguaxe verbal e non verbal.

CCL

CSC

CCEC

CAA

CSIEE

b. d.

Empregar programas 

informáticos de 

procesamentos de texto 

para escribir titulares de 

noticias.

B. 3.7. Iniciación á utilización de 

programas informáticos de 

procesamento de textos para 

escribir o titular unha noticia.

B. 3.3. Usar de xeito guiado programas 

informáticos de procesamento de texto.

LGB 3.3.1 Usa de xeito guiado programas 

informáticos de procesamento de texto.

CCL

CD

CAA

CSIEE
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 b.   e.    i.    j.  

Expresar mediante 

imaxes a temática dun 

texto para facilitar a súa 

comprensión.

B. 3.8. Utilización de elementos 

gráficos sinxelos, como a 

ilustración ou pictogramas, para 

facilitar a comprensión.

B. 3.4. Utilizar recursos gráficos, como a 

ilustración ou pictogramas, que faciliten 

a comprensión dos textos.

LGB 3.4.1 Ilustra creativamente os seus 

escritos con imaxes asociadas ao texto.

CCL

CD

CSIEE

a.  b.   e.   i.   

Presentar de forma limpa 

e ordenada as tarefas 

encomendadas.

B. 3.9.   Interese polo coidado e 

a presentación das actividades 

escritos.

B. 3.5. Interesarse pola presentación dos

traballos escritos.

LGB 3.5.1 Interésase pola presentación das 

actividades escritas.

CCL

CD

CAA

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

e.

 Coñecer termos 

lingüísticos elementais.

B. 4.1. Inicio na identificación 

implícita e uso dalgúns termos 

lingüísticos elementais: sílabas e 

palabras; nomes e artigos.

B. 4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical moi básica.

LGB 4.1.1 Diferenza as sílabas que conforman 

cada palabra.

LGB 4.1.2 Identifica os nomes e os artigos en 

frases e textos breves.

CCL

CAA

b.  e.

Coñecer as normas 

ortográficas das palabras 

traballadas; das 

maiúsculas e do punto.

B. 4.3. Iniciación ao 

coñecemento das normas 

ortográficas que afectan ás 

palabras estudadas; as 

maiúsculas e o punto..

B. 4.2.. Coñecer, de forma xeral, as 

normas ortográficas máis sinxelas.

LGB 4.2.1 Coñece, de forma xeral, as normas 

ortográficas tratadas.

CCL

CSC

CCEC

b.    e.

 Asociar son e grafía 

consoantes e grupos 

consonánticos 

traballadas.

B. 4.4. Recoñecemento da 

relación entre son e grafía das 

consoantes g, gu, b, v, h, ñ, nh, f, 

ll e ch e dos grupos 

consonánticos br, bl, pr, pl, cr, cl, 

gr e gl.

B. 4.3. Recoñecer a relación entre son e 

grafía das consoantes e dos grupos 

consonánticos.

LGB 4.3.1 Recoñece a relación entre son e 

grafía das letras traballadas.

CCL

CAA
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e.

 Identificar e separar as 

palabras que compoñen 

unha frase.

B. 4.5. Identificación da palabra 

como instrumento de 

segmentación da escritura.

B. 4.4. Segmentar correctamente frases 

sinxelas nas palabras que a compoñen.

LGB 4.4.1 Separa as palabras que conforman 

un enunciado sinxelo.

CCL

CAA

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

b.    d.   e.   o.

 Ler e reescribir noticias, 

diarios persoais, 

descricións.

B. 5.1 Lectura e reescritura moi 

sinxela de noticias, diarios 

persoais,descricións.

B. 5.2 Valoración e aprecio do 

texto literario como vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento e recurso de gozo 

persoal.

B.5.1. Ler e reescribir de xeito moi 

sinxelo diversos textos literarios, usando 

modelos.

LGB 5.1.1 Le e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios: noticias, diarios 

persoais e descricións.

LGB 5.1.2. Valora textos breves e sinxelos 

literarios como fonte de coñecemento e recurso

de gozo.

CCL

CAA

CCEC

b.   d.   e.   i.   

 Ler de forma guiada 

diferentes textos breves.

B. 5.3. Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses infantís.

B. 5.6. Valoración da literatura 

coma fonte de gozo persoal.

B. 5.2. Ler, de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís.

B. 5.3. Valorar  a literatura coma fonte de

gozo persoal.

LGB 5.2.1 Le textos, de forma guiada.

LGB 5.2.2  Valora a literatura coma fonte de 

gozo persoal.

CCL

CCEC

CD
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

a.   e.

Comprender a 

información de 

diferentes tipos de 

textos e exposicións 

orais.

B.1.2. Comprensión global de 

exposicións , poemas , contos, 

cantigas, noticias e descricións orais

sinxelas presentados en medios 

audiovisuais.

B. 1.2. Comprender a información visual 

e sonora recollida en exposicións, 

poemas , contos e cantigas, noticias e 

descricións orais sinxelas .

 LGB 1.2.1 Comprende a información xeral

e específica dos diferentes tipos de texto 

traballados. Segue unha exposición ou 

explicación  na clase.

CCL

CD

CAA

CSC

a.  b.   c.   e.   o.

Utilizar a expresión 

oral de forma clara e 

coherente .

B. 1.3. Produción de textos orais 

moi sinxelos de forma correcta e 

coherente para conversar e 

comentar sucesos  do entorno.

B.1.3. Producir textos orais sinxelos de 

forma clara e coherente .

 LGB 1.3.1 Participa nunha conversa.

 Comprende o que di o interlocutor e  contesta se 

é preciso.

 LGB 1.3.2 Expón acontecementos do entorno de

forma clara e coherente.

CCL

CAA

CSC

CSEIEE

a.   b.   c.   e.   o.

 Interactuar de forma 

oral e colaborar nas 

diferentes situacións 

comunicativas 

respectando as 

normas.

B 1.5. Participación e cooperación 

nas situacións comunicativas da 

aula respectando as normas para 

falar.

B 1.5. Participar e cooperar nas diversas

situacións de interacción oral que se 

producen na aula .

 LGB 1.5.1 Participa en situacións comunicativas 

da aula respectando as quendas para falar

 LGB 1.5.3 Utiliza a lingua galega en calquera 

situación de comunicación.

 LGB 1.5.4 Atende a quen fala nun intercambio 

comunicativo oral.

 LGB 1.5.5 Participa na conversa mantendo o 

tema da mensaxe oral , formulando  e 

contestando preguntas se é preciso.

CCL

CSC

CAA

CCEC
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  b.   e.   o.

Empregar nos 

diferentes momentos e 

situacións formulas de 

tratamento habituais.

B 1.6. Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e solicitar 

axuda.

B 1.6. Usar fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas nos intercambios 

comunicativos máis habituais.

LGB 1.6.1 Usa fórmulas sinxelas de tratamento 

adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.

CCL

CAA

a.   d.   e.    o.  

Mostrar actitude de 

colaboración e 

respecto na realización

de traballos en 

pequeno grupo.

B. 1.7. Actitude de cooperación e 

respecto nas situacións de 

aprendizaxe compartida.

B. 1.7. Amosar respecto e colaboración 

na realización de actividades en 

pequeno grupo.

LGB 1.7.1 Respecta e colabora cos demais nas

situacións de aprendizaxe cooperativa.

CCL

CAA

CSIEE
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  d.   e.   o.  

Empregar unha 

linguaxe respectuosa 

coas diferenzas.

B. 1.9. Recoñecemento de usos de 

linguaxe discriminatoria coas 

diferenzas.

B. 1. 9. Recoñecer de usos de linguaxe 

discriminatoria coas diferenzas.

 LGB 1.9.1 Identifica o uso da linguaxe 

discriminatoria e sexista.

 LGB 1.9.2 Usa unha linguaxe respectuosa coas 

diferenzas.

CCL

CSC

a.   d.   e.

 Identificar a lingua 

galega oral en 

diferentes contextos 

como medio de 

comunicación con 

diferentes persoas.

B. 1.10. Identificación da lingua 

galega con diversos contextos de 

uso oral da lingua.

B. 1.10 Identificar a lingua galega con 

diversos contextos de uso oral

 LGB 1.10.1 Identifica a lingua galega oral con 

diversos contextos profesionais.

 LGB 1.10.2 Recoñece a posibilidade de sos da 

lingua galega con conversas con persoas 

coñecidas e descoñecidas

CCL

CCEC

CSC

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
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b.   e.   i.

Comprender a 

información dos 

diferentes tipos de 

texto traballados.

B. 2.1. Comprensión de 

informacións concretas en textos de 

uso cotián como mensaxes curtas.

B. 2.2. Comprensión de 

narracións sinxelas e cómic.

B. 2.3.Localización de 

información en textos para establecer 

relacións coas súas experiencias.

B. 2.1.Comprender a información 

explícita en textos sinxelos .

 LGB 2.1.1 Le e comprende a información 

relevante de textos.

 LGB 2.1.2. Comprende informacións concreta 

exposta en mensaxes curtas.

 LGB 2.1.3 Localiza información en textos breves 

para vinculala coas súas experiencias.

CCL

CD

CSC

CAA

CSIEE

b.    e.

Comprender as 

ilustracións que 

acompañan aos 

textos, explicacións e 

descricións.

B. 2.4.Interpretación da información 

das ilustracións que acompañan aos 

textos, noticias, explicacións e 

descricións.

B. 2.2.Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información 

procedente de ilustracións.

LGB 2.2.1 Interpreta e comprende, de maneira 

xeral, a información de ilustracións.

CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCT

a. b.   e.

Ler con fluidez textos 

pronunciando 

correctamente as 

letras estudadas.

B. 2.5. Lectura textos sinxelos 

pronunciando correctamente as letras

estudadas.

B. 2.3. Ler, de forma guiada textos 

sinxelos adecuados aos seus 

coñecementos.

LGB 2.3.1 Descodifica e pronuncia de forma 

axeitadas as palabras de textos moi sinxelos.

CCL

CAA

a. b.    e.

Acudir e aproveitar os

recursos da biblioteca

de centro e de aula 

respectando oas 

normas de 

funcionamento destes

espazos.

B. 2.6. Introdución ao uso xeral das 

bibliotecas da aula e do centro.

B. 2.4. Usar as bibliotecas de aula e de

centro, respectando as normas básicas

de funcionamento.

LGB 2.4.1 Utiliza as bibliotecas de aula e de 

centro, respectando as normas básica do seu 

funcionamento.

CCL

CAA

CSC
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a. b.  e.   m.

 Progresar na 

autonomía para ler e 

seleccionar textos do 

seu interese.

B. 2.9.Adquisición progresiva da 

autonomía lectora.
B. 2.9. Amosar certa autonomía lectora.

LGB 2.7.1 Selecciona e le textos do seu interese

con certa autonomía.
CCL

a.  b.  e.

Mostrar interese en 

diferentes libros de 

lectura co fin de iniciar

a creación dunha 

biblioteca persoal

B. 2.7. Iniciación á creación dunha 

biblioteca propia.

B. 2.5. Ter interese por ter unha 

biblioteca persoal.

LGB 2.5.1 Amosa interese pola conservación e 

organización dos seus libros.

CCL

CAA

CSC

a. b.   e.

 Manifestar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e como 

medio de 

comunicación.

B. 2.8.Interese polos textos escritos 

como medio de aprendizaxe e como 

medio de comunicación.

B. 2.6.Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación.

LGB 2.6.1 Amosa interese pola lectura como 

fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

CCL

CAA

CSC

CCEC

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
a. b.  e.

Escribir e reescribir 

narracións, textos 

publicitarios e 

pequenos cómics de 

acordo a unha 

secuencia.

B. 3.1. Produción e reescritura de

narracións, textos publicitarios e 

pequenos cómics de acordo a unha 

secuencia.

B. 3.4.Respecto polas normas 

xerais da escritura.

B. 3.1.Producir e reescribir diferentes 

tipos de textos moi sinxelos seguindo 

un guión.

 LGB 3.1.1 Produce e reescribe narracións, textos 

publicitarios e pequenos cómics de acordo a unha 

secuencia.

 LGB 3.1.2 Usa  o punto nos seus escritos.

 LGB 3.1.3 Interésase por aplicar as normas 

ortográficas, en especial o uso das maiúsculas.

CCL

CSIEE

CAA
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a.  b.   e.

Empregar as 

estratexias ofrecidas 

para a elaboración de 

textos.

B. 3.5. Utilización de xeito guiado de 

estratexias para a elaboración de 

textos.

B. 3.2.Utilizar de xeito guiado de 

estratexias para a elaboración de 

textos.

LGB 3.2.1 Utiliza de xeito guiado de estratexias 

para a elaboración de diferentes textos.

CCL

CAA

LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  b.   e.  j.  o.

 Crear textos 

empregando a 

linguaxe verbal e non 

verbal.

B. 3.6.Creación de textos moi 

sinxelos con intención informativa que

convinen a linguaxe verbal e non 

verbal.

B. 3.3. Elaborar textos informativos 

sinxelos que combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal.

LGB 3.3.1 Elabora textos informativos sinxelos 

que combinan a linguaxe verbal e non verbal.

CCL

CSC

CCEC

CAA

CSIEE

b. d.  e.   i.   j.

Empregar programas 

informáticos de 

procesamentos de 

texto.

B. 3.7. Iniciación á utilización de 

programas informáticos de 

procesamento de textos .

B. 3.4. Usar de xeito guiado programas

informáticos de procesamento de texto.

LGB 3.4.1 Usa de xeito guiado programas 

informáticos de procesamento de texto.

CCL

CD

CAA

CSIE

a. b.  e.  i.

 Presentar de forma 

limpa e ordenada as 

tarefas 

encomendadas.

B. 3.9.Interese polo coidado e a 

presentación das actividades escritos.

B. 3.6. Interesarse pola presentación 

dos traballos escritos.

LGB 3.6.1 Interésase pola presentación das 

actividades escritas.

CCL

CD

CAA

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
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e.

Coñecer termos 

lingüísticos 

elementais.

B. 4.1. Inicio na identificación implícita

e uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: palabra, sílaba, nome 

propio.

B. 4.2. Observación das variacións 

morfolóxicas (singular  e plural, 

masculino  e feminino)

B. 4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e

gramatical moi básica.

 LGB 4.1.1 Diferenza e identifica palabras e 

sílabas de forma xeral.

 LGB 4.1.2 Diferencia sílabas dentro dunha 

palabra.

 LGB 4.1.3 Identifica os nomes a partir de 

palabras dadas ou textos.

 LGB 4.1.4 Sinala o xénero e o número a partir de 

palabras dadas.

CCL

CAA

LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.  e.

Coñecer as normas 

ortográficas que rexen

o uso do mp, mb e o 

uso dos signos de 

interrogación e 

exclamación.

B. 4.2. Iniciación ao coñecemento das

normas ortográficas do uso do mp,mb

e uso dos signos de exclamación e 

interrogación.

B. 4.2. Coñecer, de forma xeral, as 

normas ortográficas máis sinxelas.

LGB 4.2.1 Coñece, de forma xeral, as normas 

ortográficas tratadas.

CCL

CSC

CCEC

e.

Identificar e separar as

palabras que 

compoñen unha frase 

e as frases dos textos.

B. 4.5. Identificación da palabra e das

frases como instrumento de 

segmentación da escritura.

B. 4.3. Segmentar correctamente 

frases e textos nas palabras e frases 

que o compoñen.

 LGB 4.3.1 Separa as palabras que conforman un 

enunciado sinxelo.

 LGB 4.3.2 Identifica as frases que compoñen un 

texto.

CCL

CAA

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
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b.  d.   e.  o.

 Ler e reescribir 

narracións, diálogos, 

textos publicitarios e 

pequenos cómics de 

forma guiada.

B. 5.1. Lectura e reescritura moi 

sinxela de diferentes tipos de textos.

B. 5.2. Valoración e aprecio  do texto 

literario como vehículo de 

comunicación, fonte da nosa cultura 

e como recurso de gozo persoal.

B. 5.1 Ler e reescribir de xeito moi 

sinxelo diversos textos literarios, 

usando modelos.

LGB 5.1.1 Le e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios.

LGB 5.1.2 Valora os textos literarios como fonte 

de coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal.

CCL

CAA

CCEC

b. d.  e.  i.

Ler con fluidez 

diferentes textos.

B. 5.3. Lectura guiada de textos 

adecuados aos intereses infantís.

B. 5.2. Ler, de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís.
B. 5.2.1 Le textos con fluidez.

CCL

CCEC

CD

a. d.  e.  o.

 Mostra interese polo 

textos propios da 

literatura galega.

B. 5.5. Valoración da literaruta en 

calquera lingua como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal.

B. 5.4. Valorar a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de comunicación

e como recurso de gozo persoal.

LGB 5.4.1 Valora a literatura en calquera lingua,

como vehículo de comunicación e como recurso

de gozo persoal.

CCL

CCEC

a.  d.  e.  o.

 Elaborar textos 

breves onde se 

expresen sentimentos

e vivencias.

   B5.6. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan 
noutras culturas.

B5.7. Comparación de imaxes, 

símbolos e mitos facilmente 

interpretables que noutras culturas 

serven para entender o mundo e 

axudan a coñecer outras maneiras de

relacións sociais

B5.5. Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante as diferenzas persoais, 

sociais e culturais..

LGB 5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer 

outros costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade cultural.

CCL

CCEC

CSC
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

a. c.  d.  e.

Participar nun intercambio 

comunicativo respectando as 

normas.

B.1.1. Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: escoitar 

e participar respectando a queda 

para falar e os sentimentos dos 

demais.

B.1.1. Participar en situacións de 

comunicación dirixidas respectando 

o quenda de palabra.

LCB 1.1.1 Expresa de forma global 

sentimentos, vivencias e emocións 

propias.

LCB 1.1.2 Aplica as normas socio- 

comunicativas: escoita , respecta a 

quenda de palabras e as opinións dos 

demais.

CCL

CCA

CSC

b. e.

Comprender e expresar mensaxes 

empregando a linguaxe verbal e 

non verbal.

B. 1.2.Comprensión e expresión de

mensaxes verbais e non verbais.

B. 1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala na produción propia.

LCB 1.2.1 Integra de xeito global os 

recursos básicos verbais e non verbais para

comunicarse oralmente.

CCL

CSC

b.  e.

Adquirir e ampliar o vocabulario 

presentado no 1º trimestre.

B. 1.4. Interese pola ampliación de 

vocabulario sobre o colexio, o 

corpo humano, a familia os 

alimentos e o Nadal.

B. 1.4. Ampliar o vocabulario a partir 

das experiencias de aula.

LCB 1.4.1 Utiliza o vocabulario tratado no 1º

trimestre.
CCL

b.  d.   e.   i.

Comprender o sentido global de 

diferentes tipos de textos orais.

B. 1.6. Comprensión global de 

textos orais de diversa tipoloxía 

procedentes de diversas fontes.

B. 1.5.Comprender o sentido global 

dun texto oral.

LCB 1.5.1 Comprende o sentido global de 

textos orais de uso habitual, do ámbito 

escolar .

CCL

CAA

Escoitar e reproducir cantigas e 

poemas breves.

B. 1.8. Audición e reprodución de 

cantigas e poemas breves 

adecuados ao nivel que estimulen 

o seu interese.

B. 1.7. Reproducir cantigas e 

poemas breves orais próximos aos 

seus gustos e intereses.

LCB 1.7.1 Canta cancións e recita breves 

poemas.

CCL

CAA

CCEC

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.    e.

Expoñer as vivencias de forma 

clara e ordenada.

B. 1.10. Produción de textos orais 

referidos ás súas vivencias.

B.1.9. Expresar de forma oral 

experiencias propias.

LCB 1.9.1 Narra situacións e experiencias 

persoais sinxelas.

CCL

CSIEE

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

b.  e.

 Ler frases e textos breves 

sinxelos.

B. 2.1. Lectura de frases e textos 

breves adaptados á súa idade.

B. 2.1. Ler en voz alta de frases e 

textos infantís breves e sinxelos.

LCB 2.1.1 Lee con pronunciación e 

entoación axeitada de frases e textos 

sinxelos de variada tipoloxía e adaptados á 

súa idade.

CCL

b.   e.

Analizar as imaxes que 

acompañan un texto para anticipar 

o seu contido.

B. 2.2. Inicio ás estratexias para a 

comprensión lectora de textos: 

consideración das ilustracións moi 

redundantes.

B. 2.2. Anticipar o contido de textos 

do ámbito escolar axeitados ao seu 

nivel.

LCB 2.2.1 Relaciona a información que 

achegan as ilustracións co tema do texto.

CCL

CAA

b.  e.

 Entender o significado de frases e 

textos adaptados ao seu nivel.

B. 2.3. Comprensión de frases e 

textos moi breves adecuados á súa

idade.

B. 2.3. Comprender frases e textos 

sinxelos.

LCB 2.3.1 Interpreta o significado de frases

e textos breves.

CCL

CAA

b.  e.

Expresar os seus gustos pola 

lectura nos momentos de lecer.

B. 2.4. Lectura de diferentes 

contos e poemas sinxelos como 

fonte de lecer.

B. 2.4. Mostrar interese e gusto pola 

lectura.

LCB 2.4.1 Expresa o gusto pola lectura 

como fonte de lecer.
CCL

b.  e.

Empregar a biblioteca de aula e de

centro como servizo para a adquirir

diferentes exemplares e afianzar 

así o hábito lector.

B. 2.5. Uso da biblioteca como 

recurso para  desenvolver el plan 

lector.

B. 2.5. Progresar na adquisición do 

hábito lector .

LCB 2.5.1 Acode con frecuencia a 

biblioteca de aula e de centro e fai uso do 

servizo de empréstito.

CCL

CD

CAA
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA.
ESCRIBIR

e.

 Escribir palabras e frases sinxelas 

coas vogais, consoantes e sílabas 

presentadas no 1º trimestre.

B. 3.1. Recoñecemento e 

utilización

das vogais e das consoantes: l, m, 

y (como nexo), s, p, t, n, d, c,

q, h, ch, f, r (forte e suave), rr, j, b, 

ñ, ll, v, y, x, k, w e as sílabas ca, co,

cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui, 

ge, gi, za,zo, zu, ce e ci.

B. 3.1. Interiorizar e utilizar as vogais,

consoantes e sílabas traballadas.

LCB 3.1.1 Relaciona os códigos oral e 

escrito das vogais, das consoantes e das 

sílabas estudadas para formar palabras e 

frases.

CCL

e.

Asociar imaxes a diferentes 

oracións.

B. 3.2. Uso de ilustracións para 

acompañar a comunicación escrita.

B. 3.2. Relacionar palabras e frases 

con ilustracións.

LCB 3.2.1 Ilustra de xeito creativo os seus 

escritos con imaxes.
CCL

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
b.  e.

 Compoñer e identificar palabras e 

oracións sinxelas coas letras 

tratadas e identifica as letras no 

abecedario.

B. 4.1. A palabra..

B. 4.1. 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.

LCB 4.1.2 Recoñece o alfabeto e localiza 

nel as letras traballadas no 1º trimestre.

CCL

b.  e.

 Coñecer e facer uso do 

vocabulario traballado no 1º 

trimestre.

B. 4.2. Vocabulario sobre o colexio,

o corpo humano, a familia, os 

alimentos e o Nadal.

B. 4.2. Mellorar o coñecemento da 

lingua ampliando o vocabulario.

LCB 4.2.1 Relaciona palabras que teñen 

un significado parecido.

LCB. 4.2.2 Coñece e emprega o 

vocabulario presentado no 1º trimestre.

CCL
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.  e.

 Empregar na escrita os 

coñecementos adquiridos de 

ortografía.

B. 4.3. Ortografía: sílabas ca, co, 

cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui, 

ge, gi, za,zo, zu, ce e ci.

B. 4.3. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre as regras ortográficas.

LCB 4.3.1 Escribe de forma correcta as 

palabras que conteñen as sílabas 

traballadas.

CCL

e.  i.

Empregar as Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación 

para consolidar as aprendizaxes.

B. 4.5. Utilización de material 

multimedia educativo .

B. 4.5. Utilizar programas e 

aplicacións educativas dixitais para 

afianzar os contidos.

LCB 4.5.1 Utiliza de xeito guiado, distintos 

programas e aplicacións educativas dixitais 

como ferramenta de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

d.  e.

Identificar cantigas populares, 

adiviñas e refráns.

B 5.1. Coñecemento e lectura 

guiada de contos tradicionais: 

marabillosos, de fórmulas, de 

animais, ...

B 5.1. Apreciar o valor dos textos 

literarios sinxelos e utilizar a lectura 

como fonte de gozo e información.

LCB 5.1.1 Identifica sinxelos textos propios 

da literatura infantil:adiviñas, cantigas e 

refráns.

CCL

CCEC

d.    e.

Empregar a biblioteca de aula 

gozando dos seus exemplares.

B. 5.3. Uso da biblioteca de aula 

como fonte de lecer.

B  5.2. Gozar da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e 

dramáticos.

        B. 5.3 Coñecer o funcionamento   

da biblioteca de aula.

LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos

LCB 5.2.2 Utiliza de xeito guiado a 

biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer.

CCL

CAA
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR
b.    e.

Comprender e expresar mensaxes 

empregando a linguaxe verbal e 

non verbal.

B .1.2. Comprensión e expresión 

de mensaxes controlando xestos e 

ton de voz que complementan o 

significado da mensaxe.

B. 1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala na produción propia.

LCB 1.2.1 Integra de xeito global os 

recursos básicos verbais e non verbais para

comunicarse oralmente.

CCL

CSC

a. b.  c.   d.   e.

Participar nun intercambio 

comunicativo de xeito ordenado e 

coherente, respectando as normas.

B. 1.3. Participación en 

situación de comunicación de aula, 

espontáneas ou dirixidas, 

organizando o discurso aplicando as 

normas sociocomunicativas.

B. 1.1. Estratexias para utilizar 

a linguaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar.

B. 1.3. Expresarse e 

comunicarse de forma oral e con certa

coherencia para satisfacer as 

necesidades de comunicación en 

diferentes situacións de aula.

B. 1.1. Utilizar de xeito efectivo a

linguaxe oral: escoitar e preguntar.

LCB 1.3.1 Participa activamente en 

diversas situacións de comunicación: 

diálogos

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.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

a. e.

Adquirir e ampliar o vocabulario 

presentado no 2º trimestre.

B. 1.4. Interese pola ampliación de 

vocabulario.

B. 1.4. Ampliar o vocabulario a partir 

das experiencias de aula.

LCB 1.4.1 Utiliza o vocabulario tratado no 2º

trimestre.
CCL

b.  d.  e.  i.

Comprensión do sentido global e 

relevante de diferentes tipos de 

textos orais.

B. 1.6. Comprensión global de 

textos descritivos e narrativos 

orais.

B. 1.5. Comprender o sentido global 

e relevante dun texto descritivo e 

narrativo oral.

LCB 1.5.1 Comprende o sentido global de 

textos descritivos e narrativos orais.

CCL

CAA

b.  e.

Escoita e reproduce diferentes 

tipos de texto.

B. 1.8. Audición e reprodución de 

diferentes tipos de texto 

adecuados ao nivel que estimulen 

o seu interese.

B. 1.7. Reproducir diferentes tipos de

textos orais próximos aos seus 

gustos e intereses.

LCB 1.7.1 Expón de forma oral diferentes 

tipos de texto.

CCL

CAA

CCEC
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b.   e.  

Expoñer as vivencias de forma 

clara e ordenada.

B. 1. 10. Produción de textos orais 

breves e sinxelos próximos aos 

seus gustos e intereses.

B. 1.9. Expresar de forma oral 

experiencias propias seguindo unha 

secuencia coherente.

LCB 1.9.1 Narra situacións e experiencias

persoais sinxelas.

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, 

persoas, animais obxectos e lugares 

seguindo unha orde: de arriba a abaixo; 

de abaixo a arriba ….

LCB1.9.3. Utilizar correctamente 

expresións para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, pola mañá, pola 

noite…

CCL

CSIEE

CCL

a. b.  e.

Utlilizar a linguaxe  oral en 

situacións de comunicación.

B1.12. Estratexias para utilizar a 

linguaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar.

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar e preguntar.

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización 

de tarefas de distinta índole.

 CCL

 CAA

 CSC
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

a. e.

 Ler contos sinxelos.

B. 2.1. Lectura de textos 

adaptados ao seu nivel.

B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos 

de textos infantís breves e sinxelos.

LCB 2.1.1 Lee con pronunciación e 

entoación axeitada contos sinxelos, de 

variada tipoloxía, breves e adaptados á súa 

idade.

CCL

b.  e.

Analizar as imaxes e os títulos que 

acompañan un texto para anticipar 

o seu contido.

B. 2.2. Inicio ás estratexias para a 

comprensión lectora de textos: 

consideración do título e das 

ilustracións moi redundantes.

B. 2.2 Anticipar o contido de textos 

axeitados ao seu nivel.

LCB 2.1.2 Relaciona a información que 

achega o título e as ilustracións co tema do 

texto.

CCL

CAA

e.

Entender o significado de textos 

descritivos e carteis publicitarios 

adaptados ao seu nivel.

B2.3. Comprensión de textos de 

diversa tipoloxía adecuados á súa 

idade.

B. 2.3. Comprender frases e textos 

sinxelos a funcionalidade de 

diferentes tipoloxía textuais, 

atendendo á forma da mensaxe e a 

súa intención comunicativa.

LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 

determinadas tipoloxía textuais: carteis, 

anuncios, avisos, receitas, normas, 

instrucións …

CCL

CAA

b.   e.

 Expresar os seus gustos pola 

lectura nos momentos de lecer.

B. 2.4. Lectura de diferentes 

contos como fonte de lecer.

B. 2.4. Mostrar interese e gusto pola 

lectura.

LCB 2.4.1 Expresa o gusto pola lectura 

como fonte de lecer.

LCB 2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as 

súas preferencias lectoras.

CCL
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.     e.

Empregar a biblioteca de aula e de

centro para adquirir 

progresivamente un hábito lector.

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 axeitados para obter 
información e para o seu lecer.

CCL

CD

CAA

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

e.

Escribir palabras e frases sinxelas 

coas sílabas presentadas no 2º 

trimestre.

B .3.1. Recoñecemento e 

utilización das trabadas: br, bl, 

pr,pl, fr, fl, tr, dr, cr, cl, gr e gl.

B. 3.1. Interiorizar e utilizar as 

sílabas trabadas.

Aplicar normas básicas de escritura 

e os seus aspectos gráficos

LCB 3.1.1 Relaciona os códigos oral e 

escrito sílabas trabadas estudadas para 

formar palabras e frases.

LCB 3.1.2 Discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafomotores e grafías

en palabras significativas.

CCL

e.

Compoñer de forma guiada textos .

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 xeito creativo os seus 
escritos con ilustracións redundantes.

CCL

B3.3. Utiliza estratexias para a 
produción de textos: planificación, 
identificación da función, 
textualización, revisión e 
reescritura.

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

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… CCL

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
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b.   e.

Identificar e utilizar nomes e artigos

na composición de oracións.

B4.1. A palabra. Recoñecemento das 
características e uso das diferentes 
clases de palabras. Xénero e 
número do nome.

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.

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

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

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

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

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

CCL

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

literarios (personificacións).
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

b.    e.

Comprender e expresar mensaxes 

empregando a linguaxe verbal e 

non verbal.

B. 1.2. Comprensión e expresión 

de mensaxes verbais e non 

verbais., especialmente xestos e 

ton de voz que complementen o 

significado da mensaxe.

B. 1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala na produción propia.

LCB 1.2.1 Integra de xeito global os 

recursos básicos verbais e non verbais 

para comunicarse oralmente.

CCL

CSC

a. b.   e.

Participar nun intercambio 

comunicativo de xeito ordenado e 

coherente, respectando as normas.

B. 1.3. Participación en situación 

de comunicación de aula, 

espontáneas ou dirixidas, 

organizando, de forma xeral, o 

discurso.

B. 1.3. Expresarse e comunicarse de 

forma oral e con certa coherencia 

para satisfacer as necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións de aula.

LCB 1.3.1 Participa activamente en 

diversas situacións de 

comunicación:diálogos e exposicións orais 

moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de

tecnoloxías da información e a 

comunicación.

CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

b. e.

Adquirir e ampliar o vocabulario.

B. 1.4. Interese pola ampliación 

de vocabulario.

B. 1.5. Creación de redes 

semánticas moi sinxelas.

B. 1.4. Ampliar o vocabulario a partir 

das experiencias de aula.

LCB 1.4.1 Utiliza o vocabulario tratado e 

establece relacións semánticas sinxelas.
CCL

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.   e.

 Comprensión do sentido global de 

diferentes tipos de textos orais.

B. 1.6. Comprensión global de 

textos orais de diversa tipoloxía.

B. 1.5. Comprender o sentido 

global dun texto oral. Identificar 

información relevantes.

LCB 1.5.1 Comprende o sentido global de 

textos orais de uso habitual, do ámbito 

escolar e social.

CCL

CAA
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b.   e.

Escoita e reproduce diferentes 

tipos de texto.

B. 1.8. Audición e reprodución de 

textos adecuados ao nivel que 

estimulen o seu interese.

B. 1.7. Reproducir textos orais 

próximos aos seus gustos e 

intereses.

LCB 1.7.1 Canta cancións, conta e recita 

pequenos contos e poemas breves.

CCL

CAA

CCEC

b.    e.

Representar diferentes escenas de

contos.

B. 1.9. Dramatizacións de textos 

infantís.

B. 1.9. Dramatizar, de xeito 

colaborativo, textos infantís.

LCB 1.9.1 Adecúa a entoación e o volume á

representación dramática.
CCL

a. d.  e.  m.

Empregar unha linguaxe non 

discriminatoria coas diferenzas.

B. 1. 11. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas.

B. 1. 10. Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas.

LCB 1.10.1 Usa unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas.

CCL

CSC
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

b. e.

 Ler e comprender diferentes tipos 

de texto.

B. 2.1. Lectura e comprensión de 

textos adaptados á súa idade.

B2.2. Inicio ás estratexias para a 

comprensión lectora de textos: 

consideración do título e das 

ilustracións moi redundantes.

B.2.3. Comprensión de textos de 

diversa tipoloxía adecuados á súa 

idade.

B. 2.1. Ler en voz alta e de forma 

silenciosa e comprender textos 

infantís.

B. 2.2. Anticipar o contido de textos 

do ámbito escolar e social axeitados 

ao seu nivel.

B. 2.3. 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.

LCB 2.1.1 Lee con pronunciación e 

entoación axeitada, de forma silenciosa e 

comprende o significado textos de variada 

tipoloxía

LCB 2.2.1. Relaciona a información que 

achega o título e as ilustracións co tema do 

texto.

LCB 2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 

determinadas tipoloxía textuais: carteis, 

anuncios, avisos, receitas, normas, 

instrucións …

CCL

b.    e.

Empregar a lectura nos momentos 

de lecer e para ampliar 

información.

B. 2.4. Lectura de diferentes 

contos e poemas sinxelos como 

fonte de información e de lecer.

B. 2.4. Mostrar interese e gusto pola 

lectura para informarse e entreterse.

LCB 2.4.1 Emprega a lectura como fonte 

de lecer e para buscar información.

LCB 2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as 

súas preferencias lectoras.

CCL

b.    e.

Empregar a biblioteca de aula e de

centro para adquirir 

progresivamente un hábito lector.

B2.5. Uso da biblioteca como 

recurso para desenvolver o Plan 

lector.

B. 2.5. Progresar na adquisición dun 

hábito lector .

LCB 2.5.1. Identifica, con axuda, os textos 

da biblioteca (escritos ou en soporte 

informático) máis axeitados para obter 

información e para o seu lecer.

CCL

CD

CAA

b.  a.

 Manifestar interese por iniciar e 

ampliar a biblioteca persoal.

B. 2.6. Iniciación á creación da 

biblioteca persoal.

B. 2.6. Mostrar interese por ter unha 

biblioteca propia.

LCB 2.6.1 Coida, conserva e organiza os 

seus libros.

CCL

CSC

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR
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b.  e.

Produce diferentes tipos de textos 

sinxelos seguindo un guión e 

atendendo a presentación.

B 3.1. Recoñecemento e utilización

de recursos gráficos na 

comunicación escrita.

B 3.1. Interiorizar e utilizar as normas 

básicas de escritura e os seus 

aspectos gráficos

LCB 3.1.1. Relaciona os códigos oral e 

escrito: discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafomotores e grafías

da Lingua castelá en palabras 

significativas.

LCB 3.1.2 Identifica diferentes tipos de 

texto escrito: listas, receitas, narracións, 

poesía, noticia …

CCL

B 3.2. Uso de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos na 

comunicación escrita.

B 3.2. Relacionar códigos verbais e 

non verbais.

LCB 3.2.1. Ilustra de xeito creativo os 

seus escritos con ilustracións 

redundantes.

CCL

Utiliza estratexias para a produción

de textos: planificación, 

identificación da función, 

textualización, revisión e 

reescritura.

Planificar e producir, con axuda, 

diferentes tipos de textos atendendo 

ao seu formato e intencionalidade 

comunicativa e coida a presentación.

 Escribe, con axuda, en diferentes 

soportes, textos moi sinxelos propios: 

listas, notas, normas, felicitacións, 

instrucións, escenas e contos.

 Identifica e escribe diferentes tipos de 

texto: listas, receitas, narracións, poesía, 

noticias e cómics.

 Presenta os seus escritos con limpeza, 

evitando riscos.

CCL

CD

CAA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
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b.    e.

Identificar e aplicar na práctica o 

xénero e número do nome, 

adxectivos e  tempos verbais.

B 4.1. A palabra. Iniciación ao orde 

alfabético. Recoñecemento das 

características e uso das diferentes

clases de palabras. Xénero e 

número do nome. Tempos verbais.

B. 4.1. Aplicar os coñecementos 

gramáticos básicos sobre a estrutura

da lingua.

LCB 1.4.1 Establece comparacións entre 

distintos elementos.

LCB 1.4.2 Diferenza sinónimos e 

antónimos básicos en parellas de 

palabras significativas.

LCB 1.4.3 Distingue nome e adxectivo en 

palabras significativas.

LCB 1.4.4 Distingue xénero e número en 

palabras habituais.

LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os 

artigos nos textos orais e escritos.

LCB 1.4.6 Forma grupos nominais 

respectando as normas de concordancia

LCB 1.4.7 Utiliza os tempos verbais: 

presente, pasado e futuro en textos 

sinxelos.

CCL

b.   e.

 Empregar na escrita os 

coñecementos adquiridos de 

ortografía.

B 4.3. Ortografía: utilización das 

regras básicas de ortografía. 

Signos de puntuación.

B 4.3. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre as regras ortográficas 

para favorecer unha comunicación 

máis eficaz.

LCB 4.3.1. Utiliza de forma correcta os 

signos de puntuación e as normas 

ortográficas propias do nivel e as aplica á 

escritura de textos significativos sinxelos e 

seguindo modelos.

CCL

b.   e.

 Recoñecer o suxeito e o predicado

nas oracións.

B. 4.4. Recoñecemento e 

observación reflexiva na oración 

simple do suxeito e predicado.

B. 4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e escrita

a través do coñecemento da lingua.

LCB 4.1.4 Forma e ordena correctamente 

oracións simples para compoñer textos 

sinxelos.

CCL

e.   i.

Empregar as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación 
para consolidar as aprendizaxes.

B 4.5. Utilización de material 
multimedia educativo e outros 
recursos didácticos ao alcance e 
propios da súa idade.

B 4.5. Utilizar programas e aplicacións 
educativas dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe.

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos 
programas e aplicacións educativos dixitais 
como ferramenta de aprendizaxe.

CCL

CD

CAA
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d.   e.  o.

Recoñecer as diferenzas e similitudes 
máis significativas das linguas que 
coñece.

B 4.6. Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada.

B 4.6. Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada

LCB 4.6.1. Compara aspectos (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.

CCL

CSC

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
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b.  e.

 Identificar e reproducir diferentes 

tipos de texto.

B 5.1. Coñecemento e lectura 

guiada de contos tradicionais: 

marabillosos, de fórmulas, de 

animais, ...

B 5.1. Apreciar o valor dos textos 

literarios sinxelos e utilizar a lectura 

como fonte de gozo e información.

LCB 5.1.1 Identifica sinxelos textos 

propios da literatura infantil.

LCB 5.1.2 Dramatiza con xestos e 

palabras, escenas de contos.

CCL

CAA

CCEC

CSC

d.   e.

Valorar a literatura de calquera 

lingua como medio de 

comunicación e recurso de gozo 

persoal.

  B 5.2. Valoración dos textos literarios 
como fonte de gozo persoal.

B 5.3. Uso da biblioteca de aula 

como fonte de información e lecer

B 5.2. Gozar da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e 

dramáticos.

B 5.3. Coñecer o funcionamento da 

biblioteca de aula.

LCB 5.2.1. Gozo da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos.

LCB 5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con 

axuda, a linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións).

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a 

biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer.

CCL

CSC

CCEC

d.   e.   o.

Valorar a lingua e a literatura coma

fonte de comunicación e de gozo 

persoal.

B 5.5. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada) como 
vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal.

B 5.5. Valorar a literatura en calquera

lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal.

LCB 5.5.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal.

CCL

CSC

CCEC
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MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
g.      e.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

B. 1.1. Expresión verbal e 

comprensión do enunciado dun 

problema matemático  sinxelo, con 

apoio gráfico.

B. 1.1. Expresar verbalmente de 

forma sinxela e comprender o 

enunciado dun problema.

MTB 1.1.1 Comunica verbalmente de forma 

sinxela e comprende o enunciado dun 

problema simple de matemáticas.

CMCT

CCL

g.   i.

 Usar de forma guiada medios 

tecnolóxicos que apoien o proceso 

de aprendizaxe.

B. 1.3. Utilización guiada de 

medios tecnolóxicos no proceso de

aprendizaxe.

B. 1.3. Iniciarse na utilización dos 

medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe .

MTB 1.3.1 Manifesta interese na utilización 

dos medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe.

CMCT

CD

CAA

BLOQUE 2. NÚMEROS
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a.  e.   g.

 Ler, escribir , ordenar e analizar a 

posición das cifras dos números 

ata o 29.

B 2.1. Números naturais ata o 29.

  B 2.2. Nome e grafía dos números  

ata o 29

B.2.3. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades e 

decenas ata o número 29.

B. 2.5. Identifica o número anterior 

e o seguinte a un dado.

B. 2.1. Ler, escribir e ordenar 

números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados.

 MTB 2.1.1 Le, escribe e ordena números ata 

o 29.

  MTB. 2.1.2  Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos reais.

CMCT

CCL

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.   g.  

Realizar cálculos de suma e resta 

(sen levadas) na resolución de 

problemas sinxelos.

B. 2.10. Gusto pola 

presentación ordenada e limpa dos 

cálculos e dos resultados.

B. 2. 11. Cálculo de sumas e 

restas sinxelas con apoio visual.

B. 2.12. Utilización en 

situacións familiares da suma para 

xuntar ou engadir e da resta para 

separar ou quitar.

B. 2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos.

MTB 2.3.1 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas contextualizados.

MTB 2.3.2 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas 

contextualizados.

MTB 2.3.3 Emprega procedementos 

diversos na realización de cálculos 

numéricos básicos.

CMCT

b.    g.

Resolver problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando 

os contidos tratados.

B. 2. 13. Resolución de problemas 

da vida cotiá.

B. 2.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá.

MTB 2.4.1 Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados.

CMCT

CAA

BLOQUE 3. MEDIDA
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g.

Empregar o palmo, o paso e o pé 

para medir distancias e obxectos 

próximos.

B. 3.1. Medición con instrumentos 

e estratexias non convencionais.

B. 3.1. Utilizar o palmo, o paso e o 

pé para realizar medidas e 

estimacións.

MTB. 3.1.1 Realiza medicións co palmo, o 

paso e o pé.
CMCT

g.

Comparar e estimar o peso de 

obxectos de uso común.

B. 3.2. Estimación de resultados de

medidas de peso en contextos 

familiares.

B. 3.2. Comparar e identificar cal é o 

obxecto de maior peso, por 

estimación e/ou utilizando a balanza.

MTB 3.2.1 Realiza comparacións de peso 

entre dous obxectos de uso habitual.
CMCT

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

e.   b.   g.  

Coñecer e empregar en situacións 

da vida cotiá termos espaciais.

B. 4.1. Interpretación de 

representacións espaciais sinxelas 

en situacións da vida cotiá.

B. 4.2. Descrición de posicións

e movementos, en relación a un 

mesmo e a outros puntos de 

referencia empregando conceptos: 

esquerda-dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-

afastado.

B.4.1. Interpretar representacións 

espaciais sinxelas realizadas a partir

de sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares.

MTB 4.1.1 Describe a situación dun 

obxecto do espazo próximo en relación a 

un mesmo utilizando os conceptos.

MTB 4.1.2 Describe a situación dun 

obxecto do espazo próximo en relación a 

outros puntos de referencia utilizando os 

conceptos.

CMCT

CAA

CCL
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MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

g.   e.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

B. 1.1. Expresión verbal e 

comprensión do enunciado dun 

problema matemático con apoio 

gráfico.

B. 1.1. Expresar verbalmente de 

forma sinxela e comprender o 

enunciado dun problema.

MTB 1.1.1 Comunica verbalmente de forma 

sinxela e comprende o enunciado dun 

problema simple de matemáticas.

CMCT

CCL

g.    i.

Usar de forma guiada medios 

tecnolóxicos que apoien o proceso 

de aprendizaxe.

B. 1.3. Utilización guiada de 

medios tecnolóxicos no proceso de

aprendizaxe.

B. 1.3. Iniciarse na utilización dos 

medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe .

MTB 1.1.2 Manifesta interese na utilización 

dos medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe.

CMTC

CD

CAA

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 2. NÚMEROS
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e.    g.

 Ler, escribir , ordenar e analizar a 

posición das cifras dos números 

ata o79.

B. 2.1. Números naturais ata o

79.

B. 2.2. Nome e grafía dos 

números ata o 79

B. 2.3. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades e 

decenas ata o número 79.

B. 2.5. Identificación do 

número anterior e o seguinte a un 

dado.

B. 2.6. Identificación o número 

maior, o menor e o igual a un dado.

B. 2.1. Ler, escribir e ordenar 

números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados.

MTB 2.1.1 Le, escribe e ordena números 

ata o 79.

MTB 2.1.2 Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos reais.

CMCT

CCL

b.  e.   g.

 Identificar, escribir , ordenar e 

comparar os números ordinais.

B. 2.7.  Identifica os números 

ordinais do 1º ao 10º.

B. 2.8.Utilización e relación 

dos números ordinais. Comparación 

de números.

B. 2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.

MTB 2.2.1 Utiliza os números ordinais en 

contextos reais.

MTB 2.2.2 Interpreta en textos numéricos 

e da vida cotiá números naturais ata o 79.

MTB 2.2.3  Descompón e compón 

números naturais, interpretando o valor de

posición de cada unha das súas cifras.

MTB 2.2.4 Ordena números enteiros e 

represéntaos na recta numérica.

CMCT

b.   e.    g.   

 Realizar cálculos de suma e resta 

(sen levadas) de unha cifra con 

estratexias de cálculo mental e de 

dúas cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

B. 2.9. Iniciación no 

desenvolvemento de estratexias 

persoais de cálculo mental.

B. 2.10. Gusto pola 

presentación ordenada e limpa dos 

cálculos e dos resultados.

B. 2.11. Cálculo de sumas e 

restas sinxelas con apoio visual.

B. 2. 12Utilización en 

B. 2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos.

MTB 2.3.1 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma de dúas 

cifras na resolución de problemas 

contextualizados.

MTB 2.3.2 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta de dúas 

cifras (sen levadas) na resolución de 

problemas contextualizados.

MTB 2.3.3 Emprega procedementos 

CMCT

47



situacións familiares da suma para 

xuntar ou engadir e da resta para 

separar ou quitar.

diversos de cálculo mental na realización 

de cálculos numéricos básicos.

b.    g.

 Resolver problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando 

os contidos tratados.

B. 2.13. Resolución de problemas 

da vida cotiá.

B. 2.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá e valorando 

a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados.

MTB 2.4.1 Resolve problemas valorando o 

dominio dos contidos matemáticos.

CMCT

CAA

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 3. MEDIDA

Comparar e estimar a capacidade 

de obxectos de uso común.

Estimación de resultados de 

medidas de capacidade en 

contextos familiares.

Comparar e identificar cal é o 

obxecto de maior capacidade, por 

estimación e/ou utilizando a balanza.

Realiza comparacións de capacidades entre

dous obxectos de uso habitual.
CMCT

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave
g.

Coñecer os días da semana e os 

meses do anoe interpretar, ler e 

escribir a hora nun reloxo 

analóxico e dixital.

B. 3.3. Unidades de medida do

tempo e as súas relacións: minuto, 

hora, día, semana e ano.

B. 3.4. Lectura sinxela en 

reloxos analóxicos e dixitais.

B. 3.4. Iníciase no coñecemento das 

unidades básicas de medida do 

tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas

da vida diaria.

MTB 3.4.1 Coñece e utiliza as unidades 

de medida do tempo e as súas relación. 

Minuto, hora, día, semana e ano.

MTB 3.4.2 Le en reloxos analóxicos e 

dixitais a hora en punto e a media hora.

MTB 3.4.3 Resolve problemas sinxelos da

vida diaria utilizando as medidas 

CMCT
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temporais e as súas relacións.

b.    g.

Resolver problemas que requiran o

uso de unidades de medida.

B. 3.6. Resolución de problemas 

de medida.

B. 3.6. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel,

MTB 3.6.1 Resolve problemas sinxelos de 

medida.

CMCT

CAA

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

g.   e.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

B. 1.1. Expresión verbal e 

comprensión do enunciado dun 

problema matemático con apoio 

gráfico.

B. 1.1. Expresar verbalmente de 

forma sinxela e comprender o 

enunciado dun problema.

MTB 1.1.1 Comunica verbalmente de forma 

sinxela e comprende o enunciado dun 

problema simple de matemáticas.

CMCT

CCL

g.     b.

Actuar de forma axeitada para 

desenvolver actitudes e superar 

dificultades propias do traballo 

científico.

B. 1.2. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico.

B. 1.2. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais polo traballo 

matemático ben feito.

MTB 1.2.1 Desenvolve e amosa actitudes 

axeitadas para o traballo limpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto

a traballar na área de Matemáticas.

CMCT

CAA
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g.   i.   

Usar de forma guiada medios 

tecnolóxicos que apoien o proceso 

de aprendizaxe.

B. 1.3. Utilización guiada de 

medios tecnolóxicos no proceso de

aprendizaxe.

B. 1.3. Iniciarse na utilización dos 

medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe .

MTB 1.3.1 Manifesta interese na utilización 

dos medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe.

CMCT

CD

CAA

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 2. NÚMEROS
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e.    g.

 Ler, escribir , ordenar e analizar a 

posición das cifras dos números 

ata o 99.

B. 2.1. Números naturais ata o

99.

B. 2.2. Nome e grafía dos 

números ata o 99

B. 2.3. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades e 

decenas ata o número 99.

B. 2.5. Identificación do 

número anterior e o seguinte a un 

dado.

B. 2.6. Identificación o número 

maior, o menor e o igual a un dado.

B. 2.1. Ler, escribir e ordenar 

números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados.

MTB 2.1.1 Le, escribe e ordena números 

ata o 99.

MTB 2.1.2 Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos reais

CMCT

CCL

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

b.    g.  

 Realizar cálculos de suma e resta 

(sen levadas) de unha cifra con 

estratexias de cálculo mental e de 

dúas cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

B. 2.9. Iniciación no 

desenvolvemento de estratexias 

persoais de cálculo mental.

B. 2.10. Gusto pola 

presentación ordenada e limpa dos 

cálculos e dos resultados.

B. 2.11. Cálculo de sumas e 

restas sinxelas con apoio visual.

B. 2.12. Utilización en 

situacións familiares da suma para 

xuntar ou engadir e da resta para 

separar ou quitar.

B. 2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos.

MTB 2.3.1 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma de dúas 

cifras na resolución de problemas 

contextualizados.

MTB 2.3.2 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta de dúas 

cifras (sen levadas) na resolución de 

problemas contextualizados.

MTB 2.3.3 Emprega procedementos 

diversos de cálculo mental na realización 

de cálculos numéricos básicos.

CMCT
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Resolver problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando 

os contidos tratados.

Resolución de problemas da vida 

cotiá.

Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá e valorando a utilidade dos

coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

 Resolve problemas valorando o dominio 

dos contidos matemáticos.

 Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas.

CMCT

CAA

CSIIE

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 3. MEDIDA
b.    g.

Coñecer e empregar moedas e 

billetes de euros na resolución de 

problemas reais ou figurados.

B. 3.5. Coñecer o valor e empregar

as diferentes moedas e billetes.

B. 3.6. Equivalencias entre moedas

e billetes.

B. 3.5. Iníciase no coñecemento do 

valor e as equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes

MTB 3.5.1 Coñece a función e o valor das 

diferentes moedas e billetes e resolver 

problemas en situación reais como 

figuradas.

CMCT

CAA

b.    g.

Resolver problemas que requiran o

uso de unidades monetarias.

B. 3.7. Resolución de problemas 

de euros.

B. 3.6. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel.

MTB 3.6.1 Resolve problemas sinxelos de 

moedas e billetes.

CMCT

CAA

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

b.   e.   g.

 Identificar e describir itinerarios 

cos diferentes tipos de liña.

B. 4.5. Uso do vocabulario 

xeométrico para describir 

itinerarios: liñas abertas e 

pechadas; rectas e curvas.

B. 4.1. Interpretar representacións 

espaciais co trazado de diferentes 

tipos de liñas.

MTB 4.1.1 Coñece e realiza diferentes tipos

de liñas para describir itinerarios..

CMCT

CAA

CCL

b.    g.  

Coñecer e clasificar figuras planas.

B. 4.7. Formas planas e espaciais: 

clasificación de figuras planas.

B. 4.2. Coñecer as figuras planas 

básicas: cadrado, círculo, rectángulo

e triángulo.

MTB 4.2.1 Recoñece formas rectangulares, 

triangulares e circulares en obxectos do 

contorno inmediato.

CMCT

CAA

b.    g.  

Resolver problemas empregando 

coñecementos  relacionados coas 

B. 4.3. Resolución de problemas 

de xeometría relacionados coa 

vida cotiá.

B. 4.3. Identificar, resolver problemas

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

MTB 4.3.1 Resolve problemas 

xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados.

CMCT

CAA

CSIEE
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xeometría.

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas.

MTB 4.3.2 Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións

no contexto.

MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

b.    g.

Recoller, organizar e interpretar datos 

en táboas e gráficos.

B. 5.1 Recollida, organización e 

interpretación de datos en 

táboas de dobre entrada e 

gráficos de barras.

B. 5.1. Recoller e rexistrar unha 

información que se poida 

cuantificar, utilizando algúns 

recursos sinxelos de 

representación gráfica.

MTB 5.1.1 Rexistra e interpreta datos 

sinxelos en representacións gráficas 

básicas.

MTB 5.1.2 Resolve sinxelos problemas

nos que interveña a lectura de gráficos.

CMCT

CAA
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CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

a.  e.   h.   i.   j.

 Empregar diferentes soportes para

a busca  e selección guiada da 

información.

B. 1.1. Iniciación á actividade 

científica.

B. 1.3. Busca guiada de 

información en internet e noutros 

soportes.

B. 1.4. Elaboración guiada de 

carteis e murais.

B. 1.1. Buscar, seleccionar 

información de forma guiada.

CNB 1.1.1 Busca e selecciona información 

de forma guiada.

CAA

CCL

CMCCT

CSIEE

CCEC

CD

a.   b.     c.   m.

Realizar diferentes tarefas de 

forma individual e en pequenos 

grupos respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

B. 1.5. O traballo cooperativo.

B. 1.7. Hábitos de traballo, 

esforzo e responsabilidade.

B. 1.2.Traballar de forma 

cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia.

CNB 1.1.2 Utiliza estratexias para traballar 

de forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as normas 

de convivencia.

CAA

CMCCT

CSC

CSIEE

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE
a.  b.  e.   d.  h.   k.   m.

Coñecer aspectos relacionados co 

corpo humano valorando a 

diversidade e identificar diferentes 

emocións e sentimentos.

B. 2.1. Identificación do home 

e da muller como seres vivos .

C. 2.2. Comparación con 

outros seres vivos.

B. 2.3 Observación  de 

igualdades e diferenzas entre as 

persoas valorando a diversidade.

C. 2.4. Identificación das 

partes do corpo humano, as partes 

da cara e as articulacións.

B. 2.5.Asociar os cinco 

sentidos aos seus órganos e 

B. 2.1. Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade.

 CNB 2.1.1 Identifica semellanzas e 

diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade.

 CNB 2.1.2 Recoñece partes do propio corpo,

da cara e as articulacións

  CNB 2.1.3 Asocia casa sentido co seu 

órgano e coñece as súas funcións.

Verbaliza e comparte emocións e 

sentimentos propios e alleos.

CMCCT

CCL

CSC
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coñecer as súas funcións

B. 2.6.Identificación e 

verbalización de emocións e 

sentimentos propios e alleos.

CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave
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a.  b.  e.   d.  h.   k.   m.

Coñecer os hábitos que nos 

permiten levar unha vida saudable 

e aplicalos a vida diaria.

B. 2.6. Hábitos que inflúen nunha 

vida saudable: hixiene, importancia

do descanso, actividades 

saudables para o tempo libre, 

accións que preveñen accidentes e

alimentación.

B. 2.2. Coñecer e valorar a relación 

entre o benestar e a práctica de 

determinados hábitos saudables.

 CNB 2.2.1 Relaciona a vida saudable cunha 

alimentación adecuada.

 CNB 2.2.2 Relaciona o exercicio físico, os 

hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia saúde.

CMCCT

CSC

 Realizar unha análise do 

significado de alimentación 

saudable e coñecer as formas 

máis comúns de conservar os 

alimentos

B. 2.7. Identificación de 

alimentos diarios necesarios e a súa 

función.

B. 2.8. Análise e costumes na 

alimentación diaria.

B. 2.3. Deseñar, de forma colectiva, 

un menú saudable.

  CNB 2.3.1 Analiza os costumes da 

alimentación saudable.

  CNB 2.3.2 Identifica diferentes formas de 

conservación dos alimentos.

CMCCT

CSIEE

CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA
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a.  e.   h.   i.   j.

 Empregar diferentes soportes para

a busca  e selección guiada da 

información.

B. 1.1. Iniciación á actividade 

científica.

B. 1.3. Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes.

B. 1.4. Elaboración guiada de 

carteis e murais.

B. 1.1. Buscar, seleccionar 

información de forma guiada.

CNB 1.1.1 Busca e selecciona información 

de forma guiada.

CAA

CCL

CMCCT

CSIEE

CCEC

CD

a.   b.     c.   m.

Realizar diferentes tarefas de 

forma individual e en pequenos 

grupos respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

B. 1.5. O traballo cooperativo.

B. 1.7. Hábitos de traballo, 

esforzo e responsabilidade.

B. 1.2.Traballar de forma 

cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia.

CNB 1.1.2 Utiliza estratexias para traballar 

de forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as normas 

de convivencia.

CAA

CMCCT

CSC

CSIEE

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

e.   h.    l.

Adquirir os conceptos de seres 

inertes e seres vivos e comprender

o seu ciclo vital.

B. 3.1. Comprensión do ciclo da 

vida dos seres vivo e e a diferenza 

cos inertes.

B. 3.1. Coñecer a diferenza entre 

seres vivos e seres inertes indicando

as etapas do ciclo da vida.

CNB 3.1.1 É capaz de explicar a diferenza

entre seres vivos e seres inertes.

CNB 3.1.2 Explica o ciclo vital dos seres 

vivos.

CMCCT

CCL

CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave
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a. b.  c.  e.  h.   i.  j.  l.   m.   o.

 Identificar os animais como seres 
vivos, clasificalos segundo 
diferentes criterios e coñecer os 
diferentes coidados e perigos que 
poden sufrir.

B. 3.3 Recoñecemento 
dos animais como seres vivos.

B. 3.4. Diferenciar animais 
vertebrados e invertebrados; 
domésticos e salvaxes.

B. 3.5. Pautas para o coidado 

dos animais domésticos.

B. 3.2. Describir os animais como 
seres vivos, clasificalos en 
diferentes grupos valorando os 
coidados que precisan e os perigos
aos que están expostos.

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

CMCCT

CCL

CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

a.  e.   h.   i.   j.

 Empregar diferentes soportes para

a busca  e selección guiada da 

información.

B. 1.1. Iniciación á actividade 

científica.

B. 1.3. Busca guiada de 

información en internet e 

noutros soportes.

B. 1.4. Elaboración guiada de 

carteis e murais.

B. 1.1. Buscar, seleccionar 

información de forma guiada.

CNB 1.1.1 Busca e selecciona información 

de forma guiada.

CAA

CCL

CMCCT

CSIEE

CCEC

CD

a.  b.     c.   m.

Realizar diferentes tarefas de 

forma individual e en pequenos 

grupos respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

B. 1.5. O traballo cooperativo.

B. 1.7. Hábitos de traballo, 

esforzo e responsabilidade.

B. 1.2.Traballar de forma 

cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia.

CNB 1.1.2 Utiliza estratexias para traballar 

de forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as normas 

de convivencia.

CAA

CMCCT

CSC

CSIEE

58



BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

a.  b.  c.  e.  h.   i.  j.  l.   m.   o.

Coñecer as diferentes 

características das plantas 

cultivadas e silvestres da zona e 

identifica as súas partes.

B. 3.3. Os seres vivos: as 

plantas.

B. 3.4. Identificación das 

características , dos 

comportamentos e dos coidados das

plantas para adaptarse ao seu 

medio.

B. 3.2. Identificar e explicar as 

principais características, 

comportamentos e coidados das 

plantas.

CNB 3.2.1 Recolle datos a partir da súa 

observación e comunícaos empregando 

diferentes soportes.

CMCCT

CCL

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA

a.  b.  e.  h.

Aplicar medidas de conservación 

do medioambiente.

B. 4.1. Tarefas de redución, 

reutilización e reciclaxe e so dos 

colectores axeitados na escola e no 

seu contorno próximo.

B. 4.2. Uso responsable da 

auga e da enerxía na vida cotiá

B. 4.1. Adoptar medidas de 

protección medioambientais e 

poñelas en práctica na escola.

CNB 4.1.1 Mostra interese en reducir, 

reutilizar e reciclar os materiais 

empregando os diferentes colectores.

CNB 4.1.2 Identifica e adopta medidas de 

uso responsable da auga  e da enerxía na

escola.

CMCCT

CSC

CSIEE

CIENCIAS DA NATUREZA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  g.  h.

 Coñecer os diferentes materiais e 

as súas características.

B. 4.2. Exploración de materiais e 

obxectos do contorno para 

identificar propiedades físicas 

observables e a súa utilidade.

B. 4.2 Experimentar e manipular 

instrumentos e obxectos sinxelos de 

uso cotián identificando algunhas 

propiedades físicas.

CNB 4.2.1 Identifica cor, dureza, cheiro, 

sabor e textura en materiais e obxectos de 

uso cotián.

CMCCT

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS.

59



a. b.  c.  e.  h.   i.  j.  l.   m.   o.
 Identificar as principais 

máquinas e ferramentas de 

uso cotián e o seu 

funcionamento.

B. 5.1. Observación e 

clasificación de aparellos e 

máquinas sinxelas do contorno 

identificando a súa utilidade e 

evitando estereotipos sexistas.

B. 5.2. Manipulación e 

observación do funcionamento 

de aparellos sinxelos domésticos

e escolares.

B. 5.1. Manexar obxectos e 

aparellos simples domésticos e 

escolares, describir os seus 

materiais e o seu funcionamento

.

CNB.5.1.1 Identifica e manexa algúns 

aparellos e máquinas simples de uso 

cotián empregándoos con seguridade

.

CMCCT

CSC

CCL

a. b.  c.  e.  h.   i.  j.  l.   m.   o.
Coñecer os compoñentes e 

facer un uso responsable do 

ordenador.

B. 5.4. Identificación dos 

compoñentes básicos dun 

ordenador.

B. 5.5. Coidado dos 

recursos informáticos.

B. 5.2. Empregar o ordenador 

identificando os compoñentes 

básicos e coidando o seu uso.

CNB 5.2.1. Emprega o ordenador de 

forma guiada e fai un bo uso.

CMCCT

CD

CCL

60



CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

    c. d.   h.  i.

Expoñer conxecturas e 

conclusións a través da 

observación e experimentación 

sobre acontecementos ou 

inquietudes da contorna 

iniciándose no uso das novas 

tecnoloxías.

B. 1.1.Iniciación aos procesos 

básicos que favorecen o 

coñecemento científico.

B. 1.2.Propostas de traballo 

que xurdan dunha situación 

problema, acontecemento ou 

inquietude da contorna que os 

rodea.

B. 1.3.Introdución no uso das 

TIC e outras fontes (directas e 

indirectas) para obter información.

B. 1.1.Realizar traballos de 

investigación co manexo das TIC 

para este fin e valorando o esforzo 

realizado.

CSB 1.1.1 Fai conxecturas, predicións a 

través da observación e experimentación 

iniciándose no emprego das TIC

.

CAA

CCL

CD

CMCCT

a.  b.  d.   e.   m.

 Desenvolver técnicas de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e 

o coidado do material.

B. 1.5. O traballo en equipo.

B. 1.7. Valoración do esforzo e

coidado do material.

B. 1.8. A cooperación e o 

diálogo como valores democráticos e

recursos na resolución pacífica de 

conflitos.

B. 1.2.Traballar en equipo e 

adoitar un comportamento de respecto

e tolerancia ante as achegas alleas.

CSB 1.2.1 Participa en actividades 

individuais e de grupo valorando a 

cooperación e o diálogo na resolución de 

conflitos.

CSC

CAA

h.  o.

 Coñecer e empregar os conceptos

propios das ciencias sociais.

B. 1.9. Utilización da terminoloxía 

propia da área.

B. 1.4. Coñecer e iniciarse no 

emprego da terminoloxía propia da 

área.

CSB 1.4.1 Identifica a terminoloxía propia 

da área.

CCL

CMCCT

CSC

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

61



Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

a.   c.   h.

Coñecer os principais membros 

dunha familia e o as diferentes 

actividades de colaboración na 

casa.

B. 3.1. As relacións de parentesco 

e roles familiares.

B. 3.1. Recoñecer as relacións 

simples de parentesco familiar e os 

seus roles nas tarefas domésticas.

CSB 3.1.1 Identifica as relacións de 

parentesco, discrimina os roles familiares e 

contribúe ao reparto equitativo  das  tarefas 

domésticas entre os membros da familia.

CMCCT

CSC

CAA

a.   h.

 Identificar as instalacións do 

centro escolar, as profesións 

relacionadas co colexio e as súas 

funcións.

B. 3.2. A escola: organización 

escolar, os membros e os seus 

roles,espazos físicos e recursos.

B. 3.2. Coñecer e respectar todos os

elementos que conforman a escola e

as súas funcións.

CSB 3.2.1 Identifica aos membros da 

comunidade escolar, describe as tarefas 

que desenvolven e as respectan.

CMCCT

CSC

CCL

h.  e.  o.

 Coñecer as partes dunha casa , 

as dependencias interiores, as 

profesións e materiais necesarios 

pala construílas e os diferentes 

tipos.

B. 3.4. A casa e o lugar no que 

vivo. Partes exteriores e estancias 

da casa, profesións e materias 

para construíla e diferentes tipos 

de casa.

B. 3.4. Identificar as partes interiores

e exteriores da casa, os profesionais

e materias que se precisan para 

construíla e os diferentes tipos de 

vivendas que forman a súa contorna.

 CSB 3.4.1 Identifica as partes da casa e os 

profesionais e materias precisos para a súa 

construción.

 CSB 3.4.2 Identifica diferentes tipos de 

vivendas e describe oralmente as diferenzas.

CMCCT

CAA

CCL

CCEC

h.   n.

Coñecer os principais elementos 

da rúa e as normas de circulacións

como peóns.

B. 3.6. Educación viaria. 

Camiñando pola rúa.

B. 3.7. Observar e discriminar 

diferentes elementos viarios que 

debera recoñecer un peón para unha

circulación óptima pola rúa.

CSB 3.7.1 Coñece as sinais de tráfico 

necesarias para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, pasos

de peóns, etc.

CSC

CAA

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

B. d.   h.  i.

Expoñer conxecturas e 

conclusións a través da 

observación e experimentación 

sobre acontecementos ou 

inquietudes da contorna 

iniciándose no uso das novas 

tecnoloxías.

 B. 1.1.Iniciación aos procesos 

básicos que favorecen o 

coñecemento científico.

 B.  1.2.Propostas de traballo que 

xurdan dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna que os rodea.

B. 1.3.Introdución no uso das TIC e 

outras fontes (directas e indirectas) 

para obter información.

B. 1.1.Realizar traballos de 

investigación co manexo das TIC 

para este fin e valorando o esforzo 

realizado.

CSB 1.1.1 Fai conxecturas, predicións a 

través da observación e experimentación 

iniciándose no emprego das TIC

.

CAA

CCL

CD

         CMCCT

a.  b.  d.   e.   m.

 Desenvolver técnicas de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e 

o coidado do material.

 B. 1.5. O traballo en equipo.

 B. 1.7. Valoración do esforzo e 

coidado do material.

 B. 1.8. A cooperación e o diálogo 

como valores democráticos e 

recursos na resolución pacífica de 

conflitos.

B. 1.2.Traballar en equipo e 

adoitar un comportamento de respecto

e tolerancia ante as achegas alleas.

CSB 1.2.1 Participa en actividades 

individuais e de grupo valorando a 

cooperación e o diálogo na resolución de 

conflitos.

CSC

CAA

h.  o.

 Coñecer e empregar os conceptos

propios das ciencias sociais.

B. 1.9. Utilización da terminoloxía 

propia da área.

B. 1.4. Coñecer e iniciarse no 

emprego da terminoloxía propia da 

área.

CSB 1.4.1 Identifica a terminoloxía propia 

da área.

CCL

CMCCT

CSC

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA

63



h.   j.    o.

Coñecer as características propias 

do entorno próximo.

B. 2.1. A contorna física: 

observacións das características 

principais partindo do máis próximo

a través da observación e uso das 

TIC.

B. 2.1. Identificar os elementos 

principais da contorna partindo do 

máis próximo a través da 

observación e uso das TIC.

 CSB. 2.1.1 Elabora e recolle información 

sobre aspectos da súa contorna natural.

 CSB 2.1.2 Describe os elementos básicos da

súa contorna máis próxima.

CMCCT

CD

CAA

CCL

g.  h.   i.  o.

 Coñecer as características da 

auga, lugares da natureza onde se

atopa, os seus diferentes usos e 

estados, valorando o seu uso 

correcto.

B. 2.2. A auga e o aire: 

características básicas.

2.2. Recoñecer as características da a

auga.Identificar os lugares da 

natureza onde atopamos auga e os 

seus estados.Coñecer e valorar os 

diferentes usos.

B. 2.3. 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.

 CSB 2.2.1 Describe as características 

principais  do aire e da auga.

 CSB 2.2.2 Explica, de forma sinxela, a 

importancia que o uso responsable destes 

elementos ten na súa contorna máis próxima.

CMCCT

CCL

h.   g.  e.

 Coñecer os diferentes 

movementos da Terra e o que dan 

lugar, a súa duración e as 

características do día e da noite.

B. 2.4. 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.

B. 2.6. Identificar os elementos 

que aparecen no ceo e coñecer a 

importancia que o Sol ten para a vida.

B. 2.7. Coñecer a importancia 

que o movemento dos elementos do 

ceo teñen como indicador do paso do 

tempo: o día, a noite.

 CSB 2.6.1 Nomea os elementos presentes 

no ceo e explica a importancia que o Sol ten 

para a vida.

 CSB 2.7.1 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

CCL

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

h.   e.   o.

 Coñecer as principais 

características das vilas, aldeas, 

cidades e barrios.

B. 3.5. O lugar no que vivo. 

Características máis relevantes 

das vilas, aldeas, cidades e 

barrios.

B. 3.5. Coñecer as características 

básicas da contorna próxima e 

diferenciar os conceptos de cidade, 

vila, aldea e barrio.

CSB 3.5.1 Explica a diferenza entre cidade, 

vila e aldea e barrio.

CCL

CMCCT

64



a.   h.

Coñecer os principais dereitos e 

deberes das persoas e as normas 

de convivencia relacionadas co 

respecto e o compañeirismo.

B. 3.3. Os deberes e dereitos das 

persoas. O diálogo, a escoita 

activa e a resolución pacífica de 

conflitos.

B. 3.3. Respectar os principios 

básicos de convivencia.

CSB 3.3.1 Respecta as normas de 

convivencia establecidas na familia e na 

escola.

CSC

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

a. d.   h.  i.

Expoñer conxecturas e 

conclusións a través da 

observación e experimentación 

sobre acontecementos ou 

inquietudes da contorna 

iniciándose no uso das novas 

tecnoloxías.

 B. 1.1.Iniciación aos procesos básicos 

que favorecen o coñecemento científico.

 B.  1.2.Propostas de traballo que 

xurdan dunha situación problema, 

acontecemento ou inquietude da 

contorna que os rodea.

B. 1.3.Introdución no uso das TIC e 

outras fontes (directas e indirectas) para

obter información.

 B. 1.4. Planificación, xestión e 

presentación dos traballos co fin de 

acadar obxectivos.

B. 1.1.Realizar traballos de investigación

co manexo das TIC para este fin e 

valorando o esforzo realizado.

CSB 1.1.1 Fai conxecturas, predicións a

través da observación e 

experimentación iniciándose no 

emprego das TIC

.

CAA

CCL

CD

CMCCT

CSIEE

CSC

65



h.  o.

 Coñecer e empregar os 

conceptos propios das ciencias

sociais.

B. 1.9. Utilización da terminoloxía 

propia da área.

B. 1.4. Coñecer e iniciarse no emprego 

da terminoloxía propia da área.

CSB 1.4.1 Identifica a terminoloxía 

propia da área.

CCL

CMCCT

CSC

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  b.  d.   e.   m.

 Desenvolver técnicas de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e 

o coidado do material.

 B. 1.5. O traballo en equipo.

 B. 1.7. Valoración do esforzo e 

coidado do material.

 B. 1.8. A cooperación e o diálogo 

como valores democráticos e 

recursos na resolución pacífica de 

conflitos.

B. 1.2.Traballar en equipo e 

adoitar un comportamento de respecto

e tolerancia ante as achegas alleas.

CSB 1.2.1 Participa en actividades 

individuais e de grupo valorando a 

cooperación e o diálogo na resolución de 

conflitos.

CSC

CAA

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA
g.  h.  i.   o.

Coñecer os fenómenos 

atmosféricos propios da zona.

B. 2.3. Fenómenos atmosféricos: 

sarabia, neve, chuvia, Sol e arco 

da vella.

B. 2.4.  Coñecer  os  fenómenos

atmosféricos, a través das sensacións

corporais,  e  describir  os  que  xorden

con máis frecuencia na súa contorna

identificándoos nun mapa do tempo da

prensa en papel ou dixital.

 B.2.5. Realizar medicións sinxelas de

datos  con  aparellos  cotiás  e  facer

pequenos  rexistros  do  tempo

atmosférico  a  nivel  local.

 CSB. 2.4.1 Nomea os fenómenos 

atmosféricos máis habituais no seu espazo 

próximo e interpreta a simboloxía básica nun 

mapa do tempo da prensa en papel ou dixital.

CSB 2.5.1 Realiza observacións, sinxelas 

recollidas de datos, rexistros e comprobación 

sobre o tempo atmosférico local.

CMCCT

CD

CCL

CAA

66



Comprobación co tempo dos xornais.

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

a.  h.   o.

Coñecer e diferenciar os 

elementos humanos e 

naturais da paisaxe, 

valorando a importancia da 

conservación dos elementos 

naturais.

B. 2.5. Elementos naturais e 

humanos da contorna. A 

importancia do coidado da 

natureza.

B. 2.8. Diferenciar entre os elementos 

naturais e os producidos pola man do home 

existentes na contorna próxima poñendo 

exemplos.

B. 2.9. Valorar a importancia que ten 

para a vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima.

 CSB 2.8.1 Diferenza entre elementos da 

paisaxe natural e a construída polo home.

 CSB 2.9.1 Identifica algunha medida para a 

conservación da natureza máis próxima.

CMCCT

CAA

CSC

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

67



h.   e.  

Diferenciar os principais 

medios de transporte polo 

seu desprazamento, coñecer 

os medios individuais e 

colectivos e as normas de 

seguridade.

B. 3.5. Os medios de transporte. 

Clasificación e normas de 

seguridade..

B. 3.6. Coñecer os medios de transporte do 

seu ámbito, as características fundamentais

e os clasifica segundo a súa función e uso 

valorando as normas de seguridade.

 CSB 3.6.1 Clasifica os diferentes medios de 

transporte da contorna segundo os seus 

usos, funcións e características.

 CSB 3.7.1 Recoñece a importancia das 

normas da educación viaria.

CMCCT

CAA

CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.

h.  g.  e.

Identificar conceptos de orden 

temporal.

B. 4.1. Uso e medidas do tempo. 

Nocións básicas: antes, despois, 

día, mes.

B. 4.1 Ordenar temporalmente, a 

través dunha liña do tempo, a 

evolución e algúns feitos relevantes 

da súa vida persoal .

CSB 4.1.1 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

h.  g.  e.  

Coñecer a medida do paso do 

tempo manexando o calendario, 

discriminando entre presente, 

pasado e futuro.

B. 4.3. Sistemas de medida do 

tempo. O día, a semana, os meses

e o ano. O calendario como 

instrumento de medida do tempo.

B. 4.3. Ser consciente do paso do 

tempo empregando, como unidades 

de medida, os días, as semanas, os 

meses, o ano, as estacións e o 

calendario como instrumento para 

medir e representar o paso tempo.

CSB 4.3.1 Sabe o número de días que ten 

unha semana e os meses, nomea os meses

do ano e diferenza as estacións segundo as

súas características.

CMCCT

CCL

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN
PRIMARIA

1º TRIMESTRE
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

1TRIMESTRE
a.  j.   b.

Valorar e respectar os
diferentes tipos de 
expresión plástica.

B. 1.1. Valoración e respecto 

polas obras plásticas do contorno.

B. 1.1. Amosar respecto pola área 

e polos diferentes tipos de expresión 
plástica.

EPB 1.1.1 Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica.

CCEC

CSC

a.  j.   b.

Valorar a limpeza, os 
materiais e a orde na 
realización dunha 
tarefa plástica e o seu
produto final.

B. 1.2. Valoración da limpeza, a 
orde e a presentación ao realizar un 
traballo.

B. 1.3. Satisfacción na 
manipulación e na exploración de 
diferentes materiais.

adecuadamente os instrumentos, os 
espazos etc.

B. 1.2. Valorar a limpeza, os 

materiais e a orde na realización 
dunha tarefa plástica e o seu produto 
final.

EPB 1.2.1 Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto.

CCEC

CSC

j.   e.

Describir calidades de
materias, obxectos e 
instrumentos 
presentes no contexto
natural e artificial.

B. 1.5. Observación e exploración 
sensorial dos elementos plásticos 
presentes nos ámbitos natural, artificial 
e artístico.

B. 1.6. Descrición de imaxes 

presentes no contexto próximo.

B. 1.3. Describir calidades e 

características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos presentes
no contexto natural e artificial.

EPB 1.3.1 Describe calidades e características 
de materiais, obxectos e instrumentos presentes 
no contexto natural e artificial.

EPB 1.3.2 Identifica, nomea e debuxa as 
formas básicas.

CCEC

CAA

CCL

CMCCT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º 
TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave
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Identificar nomear e 
debuxar as formas 
básicas.

Identificar os 
tamaños.

EPB 1.3.7 Identifica figuras xeométricas 
básicas.

EPB 1.3.8 Identifica os diferentes tipos de liña.

CCEC

CMCCT

e.    j.

Expresar de 
maneira oral as 
obras plásticas 
realizadas na aula.

B. 1.8. Descrición verbal de 

sensacións e observacións das obras 
plásticas, básicas realizadas na aula.

B. 1.4. Usar léxico sinxelo e 

adecuado para comentar as obras 
plásticas propias e alleas.

EPB 1.4.1 Describe o que sente ou pensa 
sobre as súas propias creacións plásticas e as 
dos compañeiros e as compañeiras, usando o 
vocabulario axeitado.

CCL

CSIEE

CCEC

j.

Identificar diferentes
formas de 
representació n do 
espazo.

B. 1.11.Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos e 
persoas en relación co espazo.

B. 1. 12. Observación de 
diferentes maneiras de representar o 
espazo (fotografía aérea, planos de 
vivendas, maquetas, mapas etc.).

B. 1.5. Identificar 

diferentes formas de 
representación do espazo.

EPB 1.5.1 Observa diferentes formas de 
presentar o espazo.

EPB 1.5.2 Explora as distancias, os percorridos 
e as situacións de obxectos e persoas en 
relación ao espazo.

CCEC

CAA

CMCCT

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

j.

Usar cores, 
texturas e formas 
nos proxectos do 
primeiro trimestre

B. 2.1 Uso de diferentes formas,
texturas e cores nas producións de 
tres proxectos no primeiro trimestre, o 
outono,o Samaín, o magosto e o 
Nadal.

B. 2.1. Probar en producións 

propias as posibilidades que 
adoptan as formas, texturas e cores.

EPB 2.1.1 Manexa e emprega as diferentes 
texturas naturais e artificiais.

EPB 2.1.2 Emprega os diferentes tipos de liña 
e experimenta con elas para completar 
debuxos.

CCEC

CSIEE
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EPB 2.1.3 Usa diferentes tipos de materiais e 
experimenta con eles para crear a posteriori 
obras plásticas.

EPB 2.1.4 Sitúa elementos no espazo nas 
producións plásticas.

CCEC

CAA

j.

Realizar 
composicións 
plásticas que 
representes o 
mundo afectivo e 
social.

B. 2.2. Elaboración de debuxos, 
pinturas, colaxes, estampaxes, 
ilustracións, volumes, encartado de 
formas etc. Relacionadas cos 
proxectos do 1º trimestre.

B. 2.3. Manipulación de 
obxectos para a súa transformación 
(monicreques, disfraces, escenarios 
etc.).

B. 2.4.Exploración de 

recursos dixitais para a creación de
obras.

B. 2.2. Realizar composicións 

plásticas que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.

EPB 2.2.1 Produce e identifica obras 
sinxelas usando formas xeométricas 
básicas.

EPB 2.2.2 Elabora portadas, colaxes e outros 
obxectos empregando as ferramentas e as 
técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar 
pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).

EPB 2.2.3 Realiza un mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, identificando e recoñecendo os 
tamaños.

EPB 2.2 4 Elabora e representa imaxes 
despois dunha presentación audiovisual.

CCEC

CAA

CSIEE

j.

Respectar e coidar 
os materias, os 
utensilios e os 
espazos.

B. 2.5. Manipulación adecuada 

de materiais, instrumentos e espazos.

B. 2.3. Respectar e coidar os 

materiais, os utensilios e os espazos.

EPB 2.3.1 Respecta as normas 
preestablecidas e coida os materiais, os 
utensilios e os espazos.

CCEC

CSC
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º 
TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 2º

TRIMESTRE
a.  j.  b.

Valorar e respectar 
os diferentes tipos 
de expresión 
plástica.

B. 1.1. Valoración e respecto 
polas obras plásticas do 
contorno.

B. 1.1. Amosar respecto pola 

área e polos diferentes tipos de 
expresión plástica.

EPB 1.1.1 Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica.

CCEC

CSC

a.  j.   b.

Valorar a limpeza, 
os materiais e a 
orde na realización 
dunha tarefa 
plástica e o seu 
produto final.

B. 1.2. Valoración da limpeza, a 
orde e a presentación ao realizar 
un traballo.

B. 1.3. Satisfacción na 
manipulación e na exploración de 
diferentes materiais.

adecuadamente os instrumentos, 
os espazos etc.

B. 1.2. Valorar a limpeza, 

os materiais e a orde na 
realización dunha tarefa plástica 
e o seu produto final.

EPB 1.2.1 Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto.

CCEC

CSC

j.   e.

Describir calidades 
de materias, 
obxectos e 
instrumentos 
presentes no 
contexto natural e 
artificial.

B. 1.5. Observación e exploración 
sensorial dos elementos plásticos 
presentes nos ámbitos natural, 
artificial e artístico.

B. 1.6. Descrición de imaxes 
presentes no contexto próximo.

B. 1.3. Describir calidades e 

características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e 
artificial.

EPB 1.3.1 Describe calidades e características 
de materiais, obxectos e instrumentos presentes 
no contexto natural e artificial.

EPB 1.3.2 Identifica, nomea e debuxa as 
formas básicas.

CCEC

CAA

CCL

CMCCT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º 
TRIMESTRE
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

 Identificar 

nomear e debuxar as 
formas básicas.

 Identificar e 

usar as cores 
aprendidas.

 Identificar os 

tamaños.

EPB 1.3.3 Identifica os tamaños.

EPB 1.3.4 Identifica e usa as 
cores aprendidas.

EPB 1.3.5 Nomea e recoñece as 
figuras xeométricas básicas e os 
elementos plásticos.

CCEC

CCL

CMCCT

e.   j.

Expresar de 
maneira oral as 
obras plásticas 
realizadas na aula.

B. 1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións das obras plásticas, propias 
básicas realizadas na aula.

B. 1.9. Observación da obra plástica e 
visual no contexto, en exposicións e en museos,
e comentarios posteriores sobre elas.

B. 1.10. Expresión oral das impresións 

que a obra artística xera.

B. 1.4. Usar léxico sinxelo e 

adecuado para comentar as obras 
plásticas propias e alleas.

EPB 1.4.1 Describe o que sente ou 
pensa sobre as súas propias 
creacións plásticas, usando o 
vocabulario axeitado.

CCL

CSIEE

CCEC

j.

Identificar 
diferentes formas 
na representació n 
do espazo.

B. 1.11. Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos e persoas 
en relación co espazo.

B. 1.12. Observación de diferentes 
maneiras de representar o espazo (fotografía 
aérea, planos de vivendas, maquetas, mapas 
etc.).

B. 1.5. Identificar 

diferentes formas de 
representación do espazo.

EPB 1.5.1 Observa diferentes 
formas de presentar o espazo.

 EPB 1.5.2 Explora as distancias, os

percorridos e as situacións de obxectos e 
persoas en relación ao espazo.

CCEC

CAA

CMCCT

CCEC

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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j.

Realizar 
creacións  
relacionadas 
cos proxectos 
do 2º 
trimestre.

B. 2.1. Uso de diferentes formas, texturas e 
cores nas producións propias dos

proxectos do 2º trimestre, o inverno, o 
Entroido, e a primavera.

B. 2.1. Probar en 
producións propias as 
posibilidades que adoptan as

formas, texturas e cores.

EPB 2.1.1 Manexa e emprega as 
diferentes texturas naturais e artificiais.

EPB 2.1.2 Emprega os diferentes 
tipos de liña e experimenta con elas 
para completar debuxos.

EPB 2.1.3 Usa diferentes tipos de 
materiais e experimenta con eles para 
crear a posteriori obras plásticas.

EPB 2.1.4  Sitúa elementos no 
espazo nas producións plásticas.

CCEC

CSIEE

CAA

j.

Realizar 
composicións 
plásticas 
relacionadas cos 
proxectos do 2º 
trimestre.

B. 2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 
encartado de formas etc. Relacionadas cos 
proxectos do 2º trimestre

B. 2.3. Manipulación de obxectos para a 
súa transformación (monicreques, disfraces, 
escenarios etc.).

B. 2.4. Exploración de recursos dixitais 

para a creación de obras.

B. 2.2. Realizar composicións 

plásticas que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.

EPB 2.2.1 Produce e identifica 
obras sinxelas usando formas 
xeométricas básicas.

EPB 2.2.2 Elabora portadas, colaxes e 
outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas 
(recortar, pegar, encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.).

EPB 2.2.3 Realiza un mosaico, coa 
axuda da cuadrícula, identificando e 
recoñecendo os tamaños.

E.P.B 2.2. 4 Elabora e representa 
imaxes despois dunha 
presentación audiovisual.

CCEC

CSIEE

CAA
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º 
TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clavea. b.

Respectar e coidar
os materias, os 
utensilios e os 
espazos.

B. 2.5. Manipulación adecuada 

de materiais, instrumentos e espazos.

B. 2.3. Respectar e coidar os 

materiais, os utensilios e os espazos.

EPB 2.3.1 Respecta as normas 
preestablecidas e coida os materiais, os
utensilios e os espazos.

CCEC

CSC
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º  
TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

a. j.  b.

Valorar e respectar 
os diferentes tipos 
de expresión 
plástica.

B.1.1. Valoración e respecto polas
obras plásticas do contorno.

B. 1.1. Amosar respecto pola área 

e polos diferentes tipos de expresión 
plástica.

EPB 1.1.1 Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica.

CCEC

CSC

a. j.  b.

Valorar a limpeza, 
os materiais e a 
orde na realización 
dunha tarefa 
plástica e o seu 
produto final.

B. 1.2. Valoración da limpeza, a 
orde e a presentación ao realizar un 
traballo.

B. 1.3. Satisfacción na 
manipulación e na exploración de 
diferentes materiais.

adecuadamente os instrumentos, os 
espazos etc.

B. 1.2. Valorar a limpeza, os 

materiais e a orde na realización 
dunha tarefa plástica e o seu produto 
final.

EPB 1.2.1 Valora a importancia da limpeza, do 
coidado do material e da orde para alcanzar o 
resultado final proposto.

CCEC

CSC

j.   e.

Describir calidades 
de materias, 
obxectos e 
instrumentos 
presentes no 
contexto natural e 
artificial.

B. 1.5. Observación e exploración 
sensorial dos elementos plásticos 
presentes nos ámbitos natural, artificial 
e artístico.

B. 1.6. Descrición de imaxes 

presentes no contexto próximo.

B. 1.3. Describir calidades e 

características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos presentes
no contexto natural e artificial.

EPB 1.3.1 Describe calidades e características 
de materiais, obxectos e instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial.

EPB 1.3.2 Identifica, nomea e debuxa as 
formas básicas.

EPB 1.3.3 Identifica os tamaños.

EPB 1.3.4 Identifica e usa as cores 
aprendidas.

CCEC

CAA

CCL

CMCCT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º  
TRIMESTRE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Identificar 

nomear e debuxar as 
formas básicas.

Identificar e

usar as cores 
aprendidas.

 Identificar os 

tamaños.

 Recoñecer e 

nomear as principais 
partes da figura humana.

 Identificar 

figuras xeométricas 
básicas.

 Identificar os 

diferentes tipos de liña.

EPB 1.3.5 Nomea e recoñece as 
figuras xeométricas básicas e os 
elementos plásticos.

EPB 1.3.6 Recoñece e nomea as 
principais partes da figura humana.

EPB 1.3.7 Identifica figuras 
xeométricas básicas.

EPB 1.3.8 Identifica os diferentes tipos de 
liña.

CCEC

CCL

CMCCT

e.   j.

Expresar de 
maneira oral as 
obras plásticas 
realizadas na aula.

B. 1.8. Descrición verbal de 
sensacións e observacións das obras 
plásticas, básicas realizadas na aula.

B. 1.9. Observación da obra 
plástica e visual no contexto, en 
exposicións e en museos, e comentarios
posteriores sobre elas.

B 1. 10. Expresión oral das 
impresións que a obra artística xera.

B. 1.4. Usar léxico sinxelo e 

adecuado para comentar as obras 
plásticas propias e alleas.

EPB 1.4.1 Describe o que sente ou pensa 
sobre as súas propias creacións plásticas 
e as dos compañeiros e as compañeiras, 
usando o vocabulario axeitado.

CCL

CSIEE

CCEC
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j.

Identificar 
diferentes formas 
na representació n 
do espazo.

B. 1.11. Exploración de distancias, 
percorridos e situacións de obxectos e 
persoas en relación co espazo.

B. 1. 12. Observación de diferentes
maneiras de representar o espazo 
(fotografía aérea, planos de 
vivendas, maquetas, mapas etc.).

B. 1.5. Identificar diferentes

formas de representación do 
espazo.

EPB 1.5.1 Observa diferentes formas 
de presentar o espazo.

EPB 1.5.2 Explora as distancias, os
percorridos e as situacións de obxectos e 
persoas en relación ao espazo.

CCEC

CAA

CMCCT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º  
TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

j.

Realizar 
creacións 
relacionadas 
cos proxectos 
do 3º trimestre.

B. 2.1. Uso de diferentes formas, texturas e
cores nas producións propias dos 
proxectos do 3º trimestre, a figura humana, 
os museos, o ecosistema do nos 
contorno( a fraga)

B. 2.1. Probar en 
producións propias 
as posibilidades que 
adoptan as formas, 
texturas e cores.

EPB 2.1.1 Manexa e emprega as diferentes 
texturas naturais e artificiais.

EPB 2.1.2 Emprega os diferentes tipos de liña e 
experimenta con elas para completar debuxos.

EPB 2.1.3 Usa diferentes tipos de materiais e 
experimenta con eles para crear a posteriori obras 
plásticas.

EPB 2.1.4 Sitúa elementos no espazo nas 
producións plásticas.

CCEC

CCEC

CSIEE

CCEC

CAA

CCEC
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j.

Realizar 
composicións 
plásticas 
relacionadas 
cos proxectos 
do 3º trimestre.

B. 2.2. Elaboración de debuxos, 
pinturas, colaxes, estampaxes, ilustracións, 
volumes, encartado de formas etc. 
Relacionadas cos proxectos do 2º trimestre

B. 2.3. Manipulación de obxectos para a
súa transformación (monicreques, disfraces, 
escenarios etc.).

B. 2.4. Exploración de recursos 

dixitais para a creación de obras.

B. 2.2. Realizar 

composicións plásticas que 
representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.

EPB 2.2.1 Produce e identifica obras 
sinxelas usando formas xeométricas 
básicas.

EPB 2.2.2 Elabora portadas, colaxes e outros 
obxectos empregando as ferramentas e as técnicas 
básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.).

EPB 2.2.3 Realiza un mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, identificando e recoñecendo os tamaños.

EPB 2.2.4 Elabora e representa imaxes 
despois dunha presentación audiovisual

CCEC

CAA

CCEC

CSIEE

j.

Respectar e 
coidar os 
materias, os 
utensilios e os 
espazos.

B. 2.5. Manipulación adecuada de 

materiais, instrumentos e espazos.

B. 2.3. Respectar e 

coidar os materiais, os 
utensilios e os espazos.

EPB 2.3.1 Respecta as normas 
preestablecidas e coida os materiais, os 
utensilios e os espazos.

CCEC

CSC
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VALORES SOCIAIS E CIVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

   m.

     Desenvolver un autoconcepto 
positivo e recoñecer as 
características físicas e calidades 
persoais para favorecer a aceptación 
persoal positiva.

B.1.1. O autocoñecemento.
A toma de conciencia dun 
mesmo/a. A 
autopercepción positiva 
das calidades persoais.

B.1.1  Crear unha imaxe 
positiva dun mesmo/a 
valorando positivamente as 
súas características físicas e 
calidades.

VSCB 1.1.1 Expresa a percepción da súa 
propia identidade.

VSCB 1.1.2 Expresa oralmente a súa 
autodescrición.

VSCB 1.1.3 Manifesta verbalmente unha
visión positiva das súas características 
físicas e calidades persoais.

CSC 

CCL

a. m.

     Percibir e expresar emocións 
interpretando os signos físicos e os 
sentimentos propios e alleos.

B.1.2. As emocións. 
Identificación e 
expresión. O vocabulario 
das emocións. Os 
estados de ánimo.

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

VSCB 1.2.1 Identifica e comunica as 
súas emocións.

VSCB 1.2.2 Describe oralmente os 
signos físicos que acompañan as 
diferentes emocións

VSCB 1.2.3 Dramatiza diferentes 
estados de ánimo.

CSC 

CSIEE 

CCL 

CCEC

  m.

     Analizar as condutas cotiás 
adquirindo estratexias para 
controlar os impulsos e fortalecer 
a autonomía.

A autorregulación das 
condutas cotiás. O control dos

impulsos. A relaxación.

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

VSCB 1.3.1 Participa na práctica de 
técnicas de relaxación.

VSCB 1.3.2 Emprega algunhas 
estratexias que lle axudan a sentirse 
mellor.

VSCB 1.3.3 Interpreta o contorno e 
desenvólvese nel con autonomía.

CSC
CSIEE

  b.

     Adquirir actitudes responsables en 
diversos aspectos da vida cotiá 
mostrando motivación.

B. 1.4. A responsabilidade. 
A realización responsable das 
tarefas. As consecuencias das 
accións. A motivación extrínseca.

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

VSCB 1.4.1 Realiza as tarefas seguindo 
as pautas acordadas.

VSCB 1.4.2 Analiza e manifesta 
verbalmente qué e cómo aprendeu.

CSC

CSIEE

CAA
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VALORES SOCIAIS E CIVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

m.

     Expresar e comunicar sentimentos e 
emoción a través da linguaxe verbal e 
corporal.

B.2.1. Habilidades de 
comunicación: A 
importancia de pensar o 
que se vai expresar. 
Compoñentes da 
comunicación non verbal: 
postura, xestos, expresión 
facial.

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

VSCB 2.1.1 Imita e reproduce expresións, 
sentimentos e estados de ánimo 
coordinando a expresión verbal coa facial e 
corporal.

VSCB 2.1.2 Responde preguntas 
relacionadas con situacións vividas e 
con imaxes observadas.

VSCB 2.1.3 Emprega a comunicación 
verbal para comunicar afectos e emocións 
con amabilidade.

CCL 

CSC 

CSIEE

a. e.

     desenvolver habilidades de 
comunicación para mellorar a 
capacidade de diálogo.

B.2.2. A conversa. A expresión 
clara das ideas. A escoita atenta.
O respecto da quenda de 
palabra.

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

VSCB 2.2.1 Expresa axeitadamente, 
experiencias, ideas, pensamentos e 
emocións en exposicións orais.

VSCB 2.2.2 Escoita, entende e dá 
sentido ás ideas que expoñen outras 
persoas durante o traballo en equipo

VSCB 2.2.3 Conversa sobre un tema 
proposto e respecta a quenda de palabra.

CCL 

CSC 

CSIEE

VALORES SOCIAIS E CIVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
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   m.

     Desenvolver a capacidade de
empatía para identificar as 
emocións.

B. 2.3. O respecto e a valoración dos 
e das demais. A empatía.

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

VSCB 2.3.1 Describe oralmente 
as características de diferentes 
persoas.

VSCB 2.3.2 Recoñece e explica 
emocións e estados de ánimo das 
demais persoas.

VSCB 2.3.3 Identifica e comunica as 
emocións dos e das personaxes en 
fotografías, pinturas ou películas.

VSCB 2.3.4 Dramatiza feitos 
observados, reflectindo os 
sentimentos e estados de ánimo dos e
das protagonistas.

CSC CCL 

CSIEE CCEC

e.   m.

     Apreciar e respectar as 
diferenzas e comprender as 
accións dos demais.

B. 2.4. O respecto e a valoración. A 
comprensión dos e das demais. A 
detección das calidades doutras 
persoas. O descubrimento e a 
comprensión das diferenzas.

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

VSCB 2.4.1 Representa e 
dramatiza diferentes formas de 
vida.

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

CSC CCEC

CCL

VALORES SOCIAIS E CIVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS
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  m.

     Realizar traballos cooperativos 
nun ambiente de amizade e axuda 
mutua.

B.3.1. As habilidades sociais. 
A detección das propias 
necesidades. A boa 
disposición para recibir e dar 
axuda. A participación en 
actividades lúdicas grupais. 
O gozo da amizade.

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

VSCB 3.1.1 Desenvolve actitudes de
colaboración en situacións informais 
de interacción social.

VSCB 3.1.2 Pide axuda, cando a 
precisa, e presta axuda aos 
compañeiros e compañeiras.

VSCB 3.1.3 Mantén boas relacións 
cos compañeiros e compañeiras.

VSCB 3.1.4 Pon de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais 
compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción 
social na aula.

CSC CNIEE

e.

     Analizar conflitos escolares 
habituais e as súas posibles 
solucións.

B.3.2. A resolución de 
conflitos. Identificación de 
situacións agradables e 
desagradables na vida cotiá. 
Recoñecemento dos conflitos
habituais. Explicación dos 
conflitos cotiás.

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

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

CAA CSIEE

CSC

 Promover o uso responsable dos 
materiais persoais e escolares e
actitudes de respecto ao medio 
ambiente.

B.3.4. Respecto e conservación 
do medio ambiente. O uso 
responsable dos materiais 
persoais e escolares.

B.3.3. Realizar un uso 
responsable dos materiais
escolares.

VSCB 3.3.1 Fai uso adecuado 
do material.

CSC
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VALORES SOCIAIS E CIVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave

a. o.

     Coñecer e respectar as normas 
básicas de convivencia no ámbito
familiar e escolar.

B.3.3. As  normas  de 
convivencia. O coñecemento e o
respecto das normas de 
convivencia na casa e na aula. A
valoración das condutas cotiás 
en relación coas normas de 
convivencia.

B.3.3. Valorar as condutas 
cotiás en relación ás normas de 
convivencia do colexio .

VSCB 3.3.1 Coñece e enumera as 
normas de convivencia da aula.

VSCB 3.3.2 Pon en práctica procesos
e razoamentos sinxelos para valorar 
se determinadas condutas son 
acordes ás normas de convivencia 
escolares.

CSC CSIEE

  d.

     Coñecer e valorar os dereitos e 
deberes das persoas en relación 
ao xogo, á vivenda e á 
alimentación.

B.3.5. Valoración da igualdade de 
dereitos entre homes e mulleres na 
familia e na escola.

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

VSCB 3.4.1 Realiza diferentes tipos 
de actividades independentemente do 
seu sexo.

VSCB 3.4.2 Colabora con persoas do
outro sexo en diferentes situacións 
escolares. CSC

  n.  

     Coñecer e valorar as normas 
básicas de educación viaria

B.3.6. A educación viaria. As 
normas básicas de educación 
viaria. Sinais de tráfico para os 
peóns ou peoas.

B.3.5. Valorar as normas 
de seguridade viaria.

VSCB 3.5.1  Colabora en campañas
escolares sobre a importancia do 
respecto das normas de educación 
viaria.

VSCB 3.5.2 Recoñece e interpreta o 
significado dos sinais de tráfico de 
uso frecuente.

VSCB 3.5.3 Explica oralmente a 
importancia de respectar os 
sinais de tráfico.

CSC CSIEE 

CAA

CCL
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4. METODOLOXÍA.

A metodoloxía comprende o conxunto de estratexias, procedementos

e  accións  organizadas  e  planificadas  polo  profesorado,  de  xeito  consciente  e

reflexivo, coa  finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos

obxectivos suscitados.

A metodoloxía didáctica comprende a descrición das prácticas docentes e a

organización  do traballo   docente,  os  estándares  e  resultados  de  aprendizaxe

avaliables,  os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias, así

como o logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.

En cada área adoptarase a metodoloxía máis axeitada ás características

das  aprendizaxes  e  do  grupo  de  alumnos  e  alumnas  aos  que  van  dirixidos.

Ademais,  a  adecuada  selección  da  metodoloxía  será  variada  e  adecuada  ás

características e aos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas.

Tal e como se recolle no artigo 15 (Decreto 105/2014) sobre os principios

metodolóxicos, nesta programación:

 Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na

atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe

e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se

detecten estas dificultades.

 A metodoloxía será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e

participativa,  e  dirixida  ao  logro  dos  obxectivos  e  das  competencias

clave.  Neste  sentido  prestarase  atención  ao  desenvolvemento  de

metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante

o desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución

de problemas en contextos da vida real.

 A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e

estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si

mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo.

 A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das

competencias  clave;  é  de  especial  relevancia  o  desenvolvemento  de

estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en

calquera soporte e formato. Co fin de fomentar o hábito da lectura, os

centros docentes organizarán a súa práctica docente de xeito que se
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garanta a incorporación dun tempo diario de lectura non inferior a trinta

minutos.

 A intervención educativa ten en conta como principio a diversidade do

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento

de  todo  el  e  mais  unha  atención  personalizada  en  función  das

necesidades de cadaquén.

 Prestaráselle  especial  atención  durante  a  etapa  á  atención

personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos

precoces e ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o

éxito escolar.

 Os mecanismos de reforzo que se poñerán en práctica tan pronto como

se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio

no  grupo  ordinario,  os  agrupamentos  flexibles  ou  as  adaptacións  do

currículo.

 Deberán  deseñarse  actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  lle

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de

máis dunha competencia ao mesmo tempo, para unha adquisición eficaz

das competencias e a súa integración efectiva no currículo

 Impartirase de xeito integrado o currículo de todas as linguas ofertadas

(lingua galega e literatura, lingua castelá e inglés), co fin de favorecer

que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado

contribúan  ao  desenvolvemento  da  súa  competencia  comunicativa

plurilingüe tal e como se recolle no proxecto lingüístico do centro.

Procuraremos  metodoloxías  que  teñan  a  súa  base  no  descubrimento

guiado,  a  resolución  de  problemas,  o  traballo  por  retos  ou  a  cooperación.  En

definitiva, procúrase na selección de contidos o desenvolvemento de metodoloxías

activas  e  contextualizadas  asegurando  o  desenvolvemento  das  competencias

clave ao longo de toda a  etapa.  Deste xeito,  os  métodos utilizados parten  da

perspectiva  docente  como  persoal  orientador,  promotor  e  facilitador  do

desenvolvemento das competencias no alumnado; ademais, deben enfocarse á

realización de tarefas ou situacións-problema nas que o alumnado poida resolver

facendo  uso  axeitado  dos  distintos  tipos  de  coñecementos  matemáticos,

destrezas,  actitudes  e  valores.  Así  mesmo,  mediante  prácticas  de  traballo

individual e cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto
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polos  distintos  ritmos  e  estilos  de  aprendizaxe.  Neste  sentido,  o  traballo  por

proxectos,  especialmente  relevante  para  a  aprendizaxe  por  competencias,

sustentado  na  proposta  dun  plan  de  acción  co  que  se  busca  conseguir  un

determinado resultado práctico parece responder ás necesidades do grupo-clase

mencionado.  Esta  metodoloxía  axudará  ao  alumnado  a  organizar  o  seu

pensamento favorecendo nel a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a

tarefa  investigadora  a  través  dun  proceso  no  que  cada  un  asume  a

responsabilidade  da  súa  aprendizaxe,  aplicando  os  seus  coñecementos  e

habilidades a proxectos reais.

Este curso 2021-2022 por mor da crise sanitaria e seguindo as indicacións

dos  presentes  protocolos  de  medidas  de  seguridade  fronte  ó  Covid,  vémonos

obrigados  a  modificar  a  metodoloxía.  As  explicacións  serán  grupais  e  as

actividades  individuais.  O  alumnado  está  sentado  mantendo  as  distancias  de

seguridades co resto do alumnado. Non se compartirá ningún tipo de material e de

ser o caso, será axeitadamente desinfectado.    

No caso de ser necesario un confinamento á nivel de aula, utilizaremos a

aula virtual e os medios telemáticos para continuar impartindo os contidos básicos

ata o regreso á aula.  

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Nas  diferentes  áreas  utilizaremos  o  material  necesario  para  axudar  ao

alumnado na adquisición  de contidos.  O material  máis  empregado será o que

citamos a continuación:

 Lingua castelá: “Lengua 1” Anaya.

 Lingua galega, ciencias naturais e ciencias sociais (globalizado): “Peza

1” Anaya.

  Matemáticas: “Matemáticas 1” Libro 1, 2, 3, act. Bienveniday, Vicens

Vives. “Practicamat 1” Vicens Vives.

 Lectura; “A arca dos contos 1” Vicens Vives.

 Inglés: “New tiger 1” Pupil’s Book. PK, Macmillan

Ademais,  esta  e  outras  editoriais  ofrecen  material  complementario  así

como outros recursos cos que conta o centro educativo:

 Aula virtual e/ou CD da editorial para  a materia correspondente.
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 Libros de texto doutras editoriais.

 Recursos de autor propios ou compartidos.

 Múltiples  recursos  educativos  da  rede  (Internet),  documentais  ou

interactivos, escritos ou audiovisuais.

 Ábacos, regretas, xogos educativos( de lóxica, de memoria, de atención,

…) ou calquera outro material de apoio ao labor docente.

 Fichas de apoio para reforzar contidos

 Caderno do alumnado

 Biblioteca do centro.

 Biblioteca da aula.

 Ordenador persoal.

 Encerado dixital interactivo.

Prestaremos atención aos contidos tal e como se presentan nos libros de

texto  elixidos polo  profesorado do nivel  para este  curso académico 2021/22 e

teremos en conta a secuenciación das actividades que para estes contidos se

presentan  neles,  adaptando  tempos  e  materiais  segundo  as  necesidades  do

alumnado.

As áreas están formadas de  15 unidades, desenvolvéndose cada unha delas

nunha distribución temporal de 15 días, aproximadamente.

6. AVALIACIÓN

Referímonos a continuacións aos instrumentos de seguimento e valoración

da consecución dos obxectivos por parte do alumnado.

A finalidade da avaliación  é  dar  continuidade ao  proceso de ensinanza

aprendizaxe do alumnado polo que será continua, global, formativa e integradora

de todas as áreas,  tendo en conta o progreso do alumnado no conxunto das

mesmas.

 6.1 AVALIACIÓN INICIAL
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No primeiro  trimestre  realizarase  unha  avaliación  inicial  que  servirá  de

referencia para o desenvolvemento do currículo..

Para o desenvolvemento da avaliación inicial a profesora ou profesor titor

coordinará as accións pertinentes con todo o profesorado implicado na docencia

dun grupo, desenvolvendo as seguintes accións:

 Recollida de información do profesorado dos niveis anteriores.

 Recollida  de  información  do  departamento  de  orientación  e  dos

especialistas de AL e PT, se é o caso.

 Recollida de información do expediente persoal de cada nena/o.

 Rexistro de observación directa para as primeiras semanas do curso.

 Probas  diagnósticas  para  comprobar  a  situación  inicial,  tanto  do

grupo como individuais de cada alumna/o.

 Reunión con todas as familias do alumnado do grupo.

 Entrevistas individuais coas nais e pais das nenas e nenos.

A través das A.I recolleremos información  a cerca de:

 Grado de dominio das CC clave en relación ós obxectivos do curso

anterior

 Peculiaridades na forma de aprender de cada alumno.

 Grado de integración do alumno/a.

O grao de dominio valorarase cos indicadores: Nivel Alto/Medio/Baixo e os

instrumentos de avaliación serán:

 Anotación no diario de aula

 Actividades realizadas na aula (tanto orais coma en papel)

 Observación directa

6.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao
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alumnado e  as familias  das cualificacións obtidas.  Cada materia  dividirase en

temas ou unidades didácticas que se repartirán ao longo das tres avaliacións.

Os criterios de avaliación das áreas serán referentes fundamentais para

valorar  o  grao  de  adquisición  dos  obxectivos  e  das  competencias  clave

establecidas  no  currículo,  deben  funcionar  como  reguladores  das  estratexias

educativas utilizadas  e como indicadores da evolución dos distintos niveis de

aprendizaxe de contidos.

Os procedementos serán variados e descritivos para facilitar a información

do progreso nesta área e as competencias básicas, utilizando os instrumentos

que se recollen a continuación. Valoraranse as tarefas e traballos do 1 ó 10. O 5

será o mínimo para superar as competencias do curso.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS
Escritos Orais Observación

directa

Outros

 Tarefas diversas 

realizadas polo 

alumnado na 

actividade diaria da 

clase.

 Arquivo individual.

 Actividades de 

avaliación (libro, 

fichas fotocopiables, 

caderno do 

alumnado ...).

 Traballos de grupo.  

 Resolución de 

exercicios e 

actividades.  

 Actividades 

interactivas.

 Preguntas 

individuais e 

en grupo.

 Participación 

do alumno/a.

 Intervencións

na clase.  

 Postas en 

común.

 Probas orais 

individuais.  

 Exposicións 

orais.

 Capacidade 

de 

razoamento

 Rexistros 

anecdótico

s persoais.

 Rexistros 

de 

incidencias

.

 Ficha de 

rexistro 

individual.

 Escalas.

 Listas de 

control.

.

 Autoavaliación 

e avaliación 

entre iguais.

 Rúbricas de 

avaliación: das 

aprendizaxes e 

proxectos, das 

achegas 

persoais e do 

traballo en 

equipo.

Todos os procedementos e instrumentos de avaliación destacados anteriormente

procurarán determinar:
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CRITERIOS

Traballo autónomo  Realización sen axuda externa.
  Estimación do tempo investido para resolver unha 

actividade.
 Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
 Orde e limpeza na presentación.
 Destrezas.
 Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
  Valoración entre o traballo na aula e na casa.
 Creatividade e inxenio.
  Actitude ante o traballo.
 Grao de concentración e atención.

Probas orais e
escritas

  
 Valoración da aprendizaxe dos contidos.
 Valoración dos procesos seguidos e resultados.
 Expresión oral do procedemento seguido ao resolver 

unha actividade. Coherencia e adecuación.
 Valoración tempo investido/tempo necesario para 

resolver unha actividade.
 Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
 Tempo de realización.
 Destrezas

Actividades TIC  Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha 
ferramenta telemática.

 Utilización das TIC, de forma responsable e con 
axuda, para buscar información sinxela ou resolver 
unha actividade.

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, 
ningunha).

 Grao de elaboración da resposta.
 Interese, motivación.
 Utilización do encerado dixital na realización de 

tarefas

Participación e
seguimento na aula

 Nivel e calidade das intervencións.
 Mensaxe estruturada.
 Uso de vocabulario apropiado.
 Comportamento, esforzo e interese.
 Atención as intervencións dos/das compañeiros/as
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Traballo
cooperativo

 Capacidade de traballo cooperativo.
 Grao de comunicación cos compañeiros e 

compañeiras.
 Resolución de conflitos.
 Interese, motivación.
 Creatividade e iniciativa.
 Opinión persoal do traballo e como se levou a cabo.
 Grao de participación e implicación no traballo 

cooperativo.

Traballo individual
 Presentación clara e ordenada e calidade dos 

traballos do alumnado.

Se  no  proceso  de  avaliación  continua  se  advertise  que  un  alumno ou

alumna non progresa adecuadamente, o centro educativo, tan pronto detecte as

dificultades  de  aprendizaxe,  adoptará  medidas  de  reforzo  educativo  coa

finalidade  de  que  o  alumnado  adquira  os  coñecementos  necesarios  para

continuar o proceso educativo.

VALORACIÓN DOS CRITERIOS

 Atención, interese, actitude e esforzo persoal: 30%

 Tarefas realizadas en clase (orais e escritas) e participación : 50%

 Cumprimento das normas: 20%

A  continuación  móstranse  as  rúbricas  para  valorar  os  diferentes

estándares de aprendizaxe en cada un dos tres trimestres para as diferentes

áreas.
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RÚBRICAS LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

1 2 3 4

 Comprende a información de 

diferentes tipos de textos orais moi 

sinxelos.

Non comprende a información de 

diferentes tipos de textos orais moi 

sinxelos.

Comprende con axuda a 

información de diferentes tipos 

de textos orais moi sinxelos.

Comprende algunha 

información de diferentes tipos 

de textos orais moi sinxelos.

Comprende a información de 

diferentes tipos de textos 

orais moi sinxelos.

 Utiliza a expresión oral para 

dialogar ou expoñer vivencias de 

forma correcta e coherente.

Non fai un discurso oral fluído  das 

súas vivencias.

Precisa axuda para dialogar ou 

exponer vivencias de forma 

correcta.

Utiliza a expresión oral para 

dialogar ou expoñer vivencias 

pero en ocasións desordena o 

discurso.

Utiliza a expresión oral para 

dialogar ou expoñer vivencias 

de forma correcta e 

coherente.

 Escoita con atención conversas 

e exposicións respectando as 

opinións e as intervencións dos 

demais.

Non escoita con atención as 

conversas e exposicións e non 

respecta nin as opinións nin as 

intervencións dos demais.

En ocasións escoita con atención

as conversas e exposicións pero 

cústalle respectar as opinións e 

as intervencións dos demais.

Escoita con atención conversas

e exposicións pero en ocasións

é preciso recordarlle que debe 

respecar as opinións e as 

intervencións dos demais.

Escoita con atención 

conversas e exposicións 

respectando as opinións e as 

intervencións dos demais.

 Interactúa de forma oral nas 

diferentes situacións comunicativas

da aula respectando as normas.

Non interactúa  de forma oral nas 

diferentes situacións comunicativas

da aula e non respecta as normas.

Interactúa de forma oral nas 

diferentes situacións 

comunicativas da aula con axuda

e é preciso recordarlle as 

normas.

Interactúa  de forma oral nas 

diferentes situacións 

comunicativas da aula pero, en 

ocasións, é preciso recordarlle 

as normas.

Interactúa  de forma oral nas 

diferentes situacións 

comunicativas da aula 

respectando as normas que 

rexen a intervención 

comunicativa..

 Emprega nos diferentes 

momentos e situacións fórmulas de

tratamento habituais.

Nunca emprega nos diferentes 

momentos e situacións fórmulas de

tratamento habituais.

En ocasións, emprega algunhas 

fórmulas de tratamento habituais.

Case sempre emprega nos 

diferentes momentos e 

situacións fórmulas de 

tratamento habituais.

Sempre emprega nos 

diferentes momentos e 

situacións fórmulas de 

tratamento habituais.

 Expresarse de forma oral cunha 

pronuncia e entoación axeitadas.

Non intenta expresarse de forma 

oral cunha pronuncia e entoación 

axeitadas.

Intenta expresarse de forma oral 

pero a pronuncia e a entoación 

ainda non son axeitadas.

Intenta expresarse de forma 

oral cunha pronuncia e 

entoación axeitadas.

Expresarse de forma oral 

cunha pronuncia e entoación 

axeitadas.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
1 2 3 4
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 Comprende a información de

textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Non comprende a información 
de textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende con axuda a 
información de textos de uso 
cotián e de celebracións 
propias da nosa cultura.

Comprende alguna 
información de textos de uso
cotián e de celebracións 
propias da nosa cultura.

Comprende a información de 
textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

 Comprende as ilustracións que 

acompañan aos textos e 
explicacións.

Non comprende as ilustracións que 
acompañan aos textos e 
explicacións.

Comprende con axuda as 
ilustracións que acompañan aos 
textos e explicacións.

Comprende algunhas 
ilustracións que acompañan aos
textos e explicacións.

Comprende as ilustracións 
que acompañan aos textos e 
explicacións.

 Le con fluidez palabras, frases 

e textos breves pronunciando 
correctamente as letras 
estudadas.

Non le palabras, frases e textos 
breves pronunciando 
correctamente as letras estudadas.

Le con axuda palabras, frases e 
textos breves e cústalle 
pronunciar algunhas letras 
estudadas.

Le palabras, frases e textos 
breves pronunciando 
correctamente case todas as 
letras estudadas.

Le con fluidez palabras, 
frases e textos breves 
pronunciando 
correctamente as letras 
estudadas.

 Acode e aproveita os recursos 

da biblioteca de centro e de aula 
respectando as normas de 
funcionamento destes espazos.

Acode a biblioteca de centro e de
aula pero non respecta as 
normas de funcionamento destes
espazos.

Acode á biblioteca de centro 
e de aula pero é preciso 
recordarlle as normas 
continuamente.

Acode a biblioteca de centro e 
de aula respectando as normas 
de funcionamento destes 
espazos pero non aproveita 
todos os recursos que estes 
espazos ofrecen.

Acode e aproveitar os 
recursos da biblioteca de 
centro e de aula respectando
as normas de funcionamento 
destes espazos.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
1 2 3 4

 Escribe e reescribe palabras e 

frases sinxelas coas vogais e 
coas consonantes presentadas.

Non escribe nin reescribe 
palabras e frases sinxelas coas 
vogais e coas consonantes 
presentadas.

Escribe e reescribe 
palabras moi sinxelas.

Escribe e reescribe palabras 
pero cústalle escribir frases 
coas vogais e as consoantes 
traballadas na unidade.

Escribe e reescribe palabras 
e frases sinxelas coas vogais
e coas consonantes 
presentadas.

 Crea carteis e murais 

sinxelos empregando a 
linguaxe verbal e non verbal.

Non participa de forma activa 
na creación de carteis e 
murais para a aula.

Participa de na creación de carteis
e murais pero é preciso guiar 
continuamente a elaboración do 
mesmo.

Participa de forma activa na 
creación de carteis e murais 
para a aula pero é preciso 
mellorar na presentación.

Crea carteis e murais 
sinxelos empregando a 
linguaxe verbal e non 
verbal.

94



 Expresa mediante imaxes a 

temática dun texto para facilitar a 
súa comprensión.

Non é capaz de expresar mediante 
imaxes a temática dun texto para 
facilitar a súa comprensión.

Intenta expresar mediante imaxes
a temática dun texto para facilitar 
a súa comprensión pero son 
bastante incompletas.

Expresa mediante imaxes a 
temática dun texto para facilitar a 
súa comprensión pero o trazado e
o coloreado non é correcto.

Expresa mediante imaxes a 
temática dun texto para facilitar 
a súa comprensión.

 Presenta de forma limpa e 

ordenada as tarefas 
encomendadas.

Non presenta de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

Intenta presentar de forma limpa 
e ordenada as tarefas 
encomendadas.

Presenta de ordenada as tarefas 
encomendadas pero deberían 
estar máis limpas.

Presentar de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
1 2 3 4

 Coñece termos lingüísticos 
elementais.

Non coñece termos 
lingüísticos elementais.

Coñece algún termos 
lingüísticos elementais.

Coñece a maioría dos 
termos lingüísticos 
elementais.

Coñece termos lingüísticos 
elementais.

 Coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

Non coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

En ocasións é preciso 
recordarle as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

 Asocia son e grafía das vogais 
e consoantes traballadas.

Non asocia son e grafía das vogais 
e consoantes traballadas.

Confúndese ao asociar 
algún son e grafía das 
vogais e consoantes 
traballadas.

Asocia son e grafía das 
vogais pero confunde a 
grafía dalgunhas 
consoantes.

Asocia son e grafía das 
vogas e consoantes 
traballadas.

 Identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

Non identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

Identifica as palabras que 
compoñen unha frase pero 
precisa axuda na maioría das 
ocasións.

A maioría das veces identifica 
as palabras que compoñen 
unha frase.

Identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
1 2 3 4

 Le e reescribe cantigas 
populares e adiviñas.

Non le nin reescribe 
cantigas populares e 
adiviñas.

Cústalle ler pero reescribe 
cantigas populares e adiviñas.

Le e reescribe cantigas populares
e adiviñas pero a escritura non é 
totalmente correcta.

Le e reescribe cantigas 
populares e adiviñas.

 Le de forma guiada diferentes
textos breves.

Non le diferentes tipos de texto 
breves.

Le de forma guiada diferentes 
textos breves pero confunde 
algunhas letras.

Le de forma guiada diferentes  
textos breves. Le diferentes  textos breves.

RÚBRICAS LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
1 2 3 4

 Comprende a información de 
diferentes tipos de textos e 
exposicións orais.

Non comprende a información 
de diferentes tipos de textos 
orais moi sinxelos.

Comprende con axuda a 
información de diferentes 
tipos de textos orais moi 
sinxelos.

Comprende alguna 
información de diferentes 
tipos de textos orais moi 
sinxelos.

Comprende a información de 
diferentes tipos de textos orais 
moi sinxelos.

 Utiliza a expresión oral de forma 
clara e coherente .

Non fai un discurso oral 
fluído.

Precisa axuda para 
expresarse oralmente de 
forma correcta.

Utiliza a expresión oral de 
forma correcta pero en 
ocasións desordena o 
discurso.

Utiliza a expresión oral de 
forma correcta, ordenada e 
coherente.

 Escoita con atención descricións
e noticias respectando as 
opinións e as intervencións dos 
demais.

Non escoita con atención 
descricións e noticias e non 
respecta nin as opinións nin as 
intervencións dos demais.

En ocasións escoita con atención 
descricións e noticias pero 
cústalle respectar as opinións e 
as intervencións dos demais.

Escoita con atención conversas
e exposicións pero en ocasións
é preciso recordarlle que debe 
respecar as opinións e as 
intervencións dos demais.

Escoita con atención conversas 
e exposicións respectando as 
opinións e as intervencións dos 
demais.

 Interactúa de forma oral e 
colabora nas diferentes 
situacións comunicativas 
respectando as normas.

Non  interactúa  de forma oral nas 
diferentes situacións comunicativas 
da aula e non respecta as normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula con axuda 
e é preciso recordarlle as normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula pero, en 
ocasións, é preciso recordarlle as
normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula 
respectando as normas que 
rexen a intervención 
comunicativa..

 Emprega nos diferentes 
momentos e situacións 
fórmulas de tratamento 
habituais.

Nunca emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

En ocasións, emprega 
algunhas fórmulas de 
tratamento habituais.

Case sempre emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

Sempre emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

 Mostra actitude de colaboración 
e respecto na realización de 
traballos en pequeno grupo.

Non mostra unha actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en pequeno
grupo.

Äs veces mostra actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en 
pequeno grupo.

Na maioría das ocasións 
mostra actitude de colaboración
e respecto na realización de 
traballos en pequeno grupo.

Mostra actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en 
pequeno grupo.

 Intenta expresarse de 
forma oral cunha 
pronuncia e entoación 
axeitadas.

Non intenta expresarse de 
forma oral cunha pronuncia e 
entoación axeitadas.

Intenta  expresarse  de  forma
oral  pero  cústalle  pronunciar
e entoar correctamente.

Intenta expresarse de forma 
oral cunha pronuncia 
axeitada pero é preciso 
aaxudarlle a entoar 
correctamente..

Exprésase de forma oral 
cunha pronuncia e entoación 
axeitadas.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
1 2 3 4
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 Comprende a información dos 

diferentes tipos de texto 
traballados.

Non comprende a información de 
textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende con axuda a 
información de textos de uso 
cotián e de celebracións propias 
da nosa cultura.

Comprende alguna información 
de textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende a información de 
textos de uso cotián e de 
celebracións  propias da nosa 
cultura.

 Comprende as ilustracións que 

acompañan aos textos, 
explicacións e descripcións.

Non comprende as ilustracións 
que acompañan aos textos e 
explicacións.

Comprende con axuda as 
ilustracións que acompañan aos 
textos e explicacións.

Comprende algunhas 
ilustracións que acompañan aos 
textos e explicacións.

Comprende as ilustracións que 
acompañan aos textos e 
explicacións.

 Le con fluidez textos 

pronunciando correctamente as 
letras estudadas.

Non le palabras, frases e textos 
breves pronunciando 
correctamente as letras 
estudadas.

Le con axuda palabras, frases e 
textos breves e cústalle 
pronunciar algunhas letras 
estudadas.

Le palabras, frases e textos 
breves pronunciando 
correctamente case todas as 
letras estudadas.

Le con fluidez palabras, frases e
textos breves pronunciando 
correctamente as letras 
estudadas.

 Acode e aproveita os recursos 

da biblioteca de centro e de aula
respectando oas normas de 
funcionamento destes espazos.

Acode a biblioteca de centro e de
aula pero non respecta as normas
de funcionamento destes espazos.

Acode á biblioteca de centro e de
aula pero é preciso recordarlle as
normas continuamente.

Acode a biblioteca de centro e de
aula respectando oas normas de 
funcionamento destes espazos 
pero non aproveita todos os 
recursos que estes espazos 
ofrecen.

Acode e aproveitar os recursos 
da biblioteca de centro e de aula
respectando oas normas de 
funcionamento destes espazos.

 Progresa na autonomía para ler 

e selecciona textos do seu 
interese.

Non progresa na autonomía para 
ler.

Progresa lentamente na 
autonomía para ler.

Progresa na autonomía para ler 
pero non selecciona textos do 
seu interese.

Progresa na autonomía para ler 
e selecciona textos do seu 
interese.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
3 4

 Escribe e reescribe palabras e 

frases sinxelas coas

consonantes presentadas.

Non escribe nin reescribe 
palabras e frases sinxelas coas 
vogais e coas consonantes 
presentadas.

Escribe e reescribe palabras moi 
sinxelas.

Escribe e reescribe palabras pero
cústalle escribir frases coas 
vogais e as consoantes 
traballadas no trimestre.

Escribe e reescribe palabras e 
frases sinxelas  coas vogais e 
coas consonantes presentadas.

 Emprega as estratexias 

ofrecidas para a elaboración de 
descricións e noticias.

Non emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
descripción e noticias.

Emprega, con axuda, as 
estratexias ofrecidas para a 
elaboración de descripción e 
noticias.

Emprega as estratexias ofrecidas
para a elaboración de 
descripción e noticias pero en 
ocasións precisa axuda.

Emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
descripción e noticias.

 Crea textos informativos 

sinxelos empregando a linguaxe 
verbal e non verbal.

Non crea textos informativos 
sinxelos empregando a linguaxe 
verbal e non verbal.

Crea con axuda textos 
informativos
moi sinxelos empregando a 
linguaxe verbal e non verbal.

Crea textos informativos sinxelos
empregando a linguaxe verbal e 
non verbal pero nalgunhas 
ocasións é preciso reforzar o seu
traballo.

Crea textos informativos 
sinxelos empregando a linguaxe
verbal e non verbal.
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 Emprega programas 

informáticos de procesamentos 
de texto para escribir titulares de
noticias.

Non é capaz de escribir 
titulares de noticias 
empregando programas 
informáticos de 
procesamentos de texto.

Emprega, con axuda, programas 
informáticos para escribir titulares
de noticias.

Emprega programas informáticos 
para escribir titulares de noticia 
aínda que en ocasións precisa 
que lle recorden o procedemento.

Emprega programas 
informáticos de procesamentos 
de texto para escribir titulares de
noticias.

 Expresa mediante imaxes a 

temática dun texto para facilitar
a súa comprensión.

Non é capaz de expresar mediante
imaxes a temática dun texto para 
facilitar a súa comprensión.

Intenta expresar mediante 
imaxes a temática dun texto para
facilitar a súa comprensión pero 
son bastante incompletas .

Expresa mediante imaxes a 
temática dun texto para facilitar a 
súa comprensión pero o trazado 
e o coloreado non é correcto.

Expresa mediante imaxes a 
temática dun texto para facilitar
a súa comprensión.

 Presenta de forma limpa e 

ordenada as tarefas 
encomendadas.

Non presenta de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

Intenta presentar de forma limpa
e ordenada as tarefas 
encomendadas.

Presenta de ordenada as tarefas
encomendadas pero deberían 
estar máis limpas.

Presentar de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
1 2 3 4

 Coñece termos lingüísticos 

elementais.

Non coñece termos 
lingüísticos elementais.

Coñece algún termos 
lingüísticos elementais.

Coñece a maioría dos 
termos lingüísticos 
elementais.

Coñece termos lingüísticos 
elementais.

 Coñece as normas ortográficas 

das palabras traballadas; das 
maiúsculas e do punto.

Non coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

En ocasións é preciso 
recordarle as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

 Asocia son e grafía consoantes 

e grupos consonánticos 
traballados.

Non asocia son e grafía das 
vogais e consoantes traballadas.

Confúndese ao asociar algún son 
e grafía das vogais e consoantes 
traballadas.

Asocia son e grafía das 
vogais pero confunde a 
grafía dalgunhas 
consoantes.

Asocia son e grafía das 
vogas e consoantes 
traballadas.

 Identifica e separa as palabras 

que compoñen unha frase.

Non identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

Identifica as palabras que 
compoñen unha frase pero 
precisa axuda na maioría das 
ocasións.

A maioría das veces identifica 
as palabras que compoñen 
unha frase.

Identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
1 2 3 4

 Le e reescribe noticias, 

diarios persoais, 
descripcións.

Non le nin reescribe noticias, 
diarios persoais e descricións.

Cústalle  ler  pero  reescribe
noticias,  diarios  persoais  e
descricións.

Le e reescribe noticias, diarios 
persoais e descricións pero a 
escritura non é totalmente 
correcta.

Le e reescribe noticias, 
diarios persoais e 
descricións.

 Le de forma guiada diferentes

textos breves.

Non le diferentes tipos de texto 
breves.

Le de forma guiada 
diferentes textos breves pero
confunde algunhas letras.

Le de forma guiada diferentes
textos breves.

Le diferentes  textos breves.

RÚBRICAS LINGUA GALEGA E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR
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1 2 3 4

 Comprende a información de 

diferentes tipos de textos e 
exposicións orais.

Non comprende a información 
de diferentes tipos de textos 
orais moi sinxelos.

Comprende con axuda a 
información de diferentes 
tipos de textos orais moi 
sinxelos.

Comprende alguna 
información de diferentes 
tipos de textos orais moi 
sinxelos.

Comprende a información de 
diferentes tipos de textos orais 
moi sinxelos.

 Utiliza a expresión oral de 

forma clara e coherente .

Non fai un discurso oral 
fluído.

Precisa axuda para 
expresarse oralmente de 
forma correcta.

Utiliza a expresión oral de 
forma correcta pero en 
ocasións desordena o 
discurso.

Utiliza a expresión oral de 
forma correcta, ordenada e 
coherente.

 Interactúa de forma oral e 

colabora nas diferentes 
situacións comunicativas 
respectando as normas.

Non  interactúa  de forma oral nas 
diferentes situacións comunicativas 
da aula e non respecta as normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula con axuda 
e é preciso recordarlle as normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula pero, en 
ocasións, é preciso recordarlle as
normas.

Interactúa de forma oral nas 
diferentes situacións 
comunicativas da aula 
respectando as normas que 
rexen a intervención 
comunicativa..

 Emprega nos diferentes 

momentos e situacións 
fórmulas de tratamento 
habituais.

Nunca emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

En ocasións, emprega 
algunhas fórmulas de 
tratamento habituais.

Case sempre emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

Sempre emprega nos 
diferentes momentos e 
situacións fórmulas de 
tratamento habituais.

 Mostra actitude de 

colaboración e respecto na 
realización de traballos en 
pequeno grupo.

Non mostra unha actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en pequeno
grupo.

Äs veces mostra actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en 
pequeno grupo.

Na maioría das ocasións 
mostra actitude de colaboración
e respecto na realización de 
traballos en pequeno grupo.

Mostra actitude de 
colaboración e respecto na 
realización de traballos en 
pequeno grupo.

 Emprega unha linguaxe 

respectuosa coas diferenzas.

Non emprega una linguaxe 
respectuosa coas diferenzas.

En ocasións emprega una 
linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.

A maioría das veces emprega una
linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.

Emprega una linguaxe 
respectuosa coas diferenzas.

 Identifica a lingua galega oral 

en diferentes contextos
como medio de comunicación 
con diferentes persoas.

Non identifica a lingua galega oral 
en diferentes contextos como 
medio de comunicación con 
diferentes persoas.

En ocasións identifica a lingua 
galega oral en diferentes 
contextos como medio de 
comunicación con diferentes 
persoas.

Na maioría das ocasións 
identifica a lingua galega oral en 
diferentes contextos como medio
de comunicación con diferentes 
persoas.

Identifica a lingua galega oral 
en diferentes contextos como 
medio de comunicación con 
diferentes persoas.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER
1 2 3 4
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 Comprende a información dos 

diferentes tipos de texto 
traballados.

Non comprende a información de 
textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende con axuda a 
información de textos de uso cotián
e de celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende alguna información 
de textos de uso cotián e de 
celebracións propias da nosa 
cultura.

Comprende a información de 
textos de uso cotián e de 
celebracións  propias da nosa 
cultura.

 Comprende as ilustracións que 

acompañan aos textos, 
explicacións e descripcións.

Non comprende as ilustracións 
que acompañan aos textos e 
explicacións.

Comprende con axuda as 
ilustracións que acompañan aos 
textos e explicacións.

Comprende algunhas 
ilustracións que acompañan 
aos textos e explicacións.

Comprende as ilustracións que 
acompañan aos textos e 
explicacións.

 Le con fluidez textos 

pronunciando correctamente as 
letras estudadas.

Non textos pronunciando 
correctamente as letras 
estudadas.

Le con axuda textos breves e 
cústalle pronunciar algunhas letras 
estudadas.

Le textos breves pronunciando 
correctamente case todas as 
letras estudadas.

Le con fluidez textos breves 
pronunciando correctamente as 
letras estudadas.

 Acode e aproveita os recursos 

da biblioteca de centro e de aula
respectando as normas de 
funcionamento destes espazos.

Acode a biblioteca de centro e de 
aula pero non respecta as normas 
de funcionamento destes espazos.

Acode á biblioteca de centro e de 
aula pero é preciso recordarlle as 
normas continuamente.

Acode a biblioteca de centro e 
de aula respectando oas 
normas de funcionamento 
destes espazos pero non 
aproveita todos os recursos 
que estes espazos ofrecen.

Acode e aproveitar os recursos 
da biblioteca de centro e de aula
respectando oas normas de 
funcionamento destes espazos.

 Progresa na autonomía para ler 

e seleccionar textos do seu 
interese.

Non progresa na autonomía 
para ler.

Progresa lentamente na autonomía
para ler.

Progresa na autonomía para 
ler pero non selecciona textos 
do seu interese.

Progresa na autonomía para ler
e selecciona textos do seu 
interese.

 Mostra interese en diferentes 

libros de lectura co fin de iniciar 
a creación dunha biblioteca 
persoal.

Non mostra interese en diferentes 
libros de lectura co fin de iniciar a 
creación dunha biblioteca persoal.

En ocasións mostra interese en 
diferentes libros de lectura pero 
non manifesta interés en crear 
unha biblioteca persoal.

A maioría das veces mostra 
interese en diferentes libros de 
lectura co fin de iniciar a 
creación dunha biblioteca 
persoal.

Mostra interese en diferentes 
libros de lectura co fin de iniciar 
a creación dunha biblioteca 
persoal.

 Manifesta interés polos textos 

escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de 
comunicación.

Non manifesta interés polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe
e como medio de comunicación.

As veces manifesta interés polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de 
comunicación.

A maioía das veces manifesta 
interés polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e 
como medio de comunicación.

Manifesta interés polos textos 
escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de 
comunicación.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
1 2 3 4
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 Escribe e reescribe narracións, 
textos publicitarios e pequenos 
cómics de acordo a unha 
secuencia.

Non escribe nin reescribe 
narracións, textos publicitarios e
pequenos cómics.

Escribe e reescribe 
narracións, textos publicitarios
e pequenos cómics moi 
sinxelas.

Escribe e reescribe frases 
pero precisa axuda para 
escribir narracións, textos 
publicitarios e pequenos 
cómics

Escribe e reescribe palabras e 
frases sinxelas  coas vogais e 
coas consonantes presentadas.

Non emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
descricións e noticias.

Emprega, con axuda, as 
estratexias ofrecidas para a 
elaboración de descricións e 
noticias.

Emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de
descricións e noticias pero en 
ocasións precisa axuda.

Emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
descricións e noticias.

 Emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración 
de textos.

Non emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
textos.

Emprega, con axuda, as 
estratexias para a elaboración 
de textos.

Emprega as estratexias para a 
elaboración de textos pero ás 
veces é preciso recordalas.

Emprega as estratexias 
ofrecidas para a elaboración de 
textos.

 Crea textos empregando a 
linguaxe verbal e non verbal.

Non crea textos sinxelos 
empregando a linguaxe verbal 
e non verbal.

Crea con axuda textos moi sinxelos
empregando a linguaxe verbal e 
non verbal.

Crea textos empregando a 
linguaxe verbal e non verbal 
pero nalgunhas ocasións é 
preciso reforzar o seu traballo.

Crea textos informativos 
sinxelos empregando a linguaxe
verbal e non verbal.

 Emprega programas 
informáticos de 
procesamentos de texto.

Non é capaz de escribir 
empregando programas 
informáticos de 
procesamentos de texto.

Emprega, con axuda, programas 
informáticos para escribir.

Emprega programas 
informáticos para escribir 
aínda que en ocasións 
precisa que lle recorden o 
procedemento.

Emprega programas 
informáticos de procesamentos 
de texto para escribir titulares de
noticias.

 Presenta de forma limpa e 

ordenada as tarefas 
encomendadas.

Non presenta de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

Intenta presentar de forma limpa e
ordenada as tarefas 
encomendadas.

Presenta de ordenada as 
tarefas encomendadas pero 
deberían estar máis limpas.

Presentar de forma limpa e 
ordenada as tarefas 
encomendadas.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA
1 2 3 4

 Coñece termos lingüísticos 

elementais.

Non coñece termos 
lingüísticos elementais.

Coñece algún termos 
lingüísticos elementais.

Coñece a maioría dos 
termos lingüísticos 
elementais.

Coñece termos lingüísticos 
elementais.
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 Coñece as normas ortográficas 

que rexen o uso do mp, mb e o 
uso dos signos de interrogación 
e exclamación.

Non coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

En ocasións é preciso 
recordarle as normas 
ortográficas dalgunhas 
palabras traballadas.

Coñece as normas 
ortográficas das palabras 
traballadas.

 Identifica e separa as palabras 

que compoñen unha frase e as 
frases dos textos.

Non identifica as palabras que 
compoñen unha frase.

Identifica as palabras que 
compoñen unha frase pero precisa 
axuda para identificar as frases dun 
texto.

A maioría das veces identifica
as palabras que compoñen 
unha frase e as frases que 
componen os textos.

Identifica e separa as palabras 
que compoñen unha frase e as 
frases dos textos.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
1 2 3 4

 Le e reescribe narracións, 

diálogos, textos publicitarios e 
pequenos cómics de forma 
guiada.

Non le nin reescribe 
narracións, diálogos, textos 
publicitarios e pequenos 
cómics.

Cústalle ler pero reescribe 
narracións, diálogos, textos 
publicitarios e pequenos cómics.

Le e reescribe narracións, 
diálogos, textos publicitarios e 
pequenos cómics pero a 
escritura non é totalmente 
correcta.

Le e reescribe narracións, 
diálogos, textos publicitarios
e pequenos cómics.

 Le con fluidez diferentes 

textos.

Non le diferentes tipos de texto 
breves.

Le de forma guiada diferentes 
textos breves pero confunde 
algunhas letras.

Le de forma guiada 
diferentes  textos breves.

Le diferentes  textos breves.

 Mostra interese polo textos 

propios da literatura galega.

Non mostra interese polos textos
propios da literatura galega.

En ocasións mostra interese polos 
textos propios da literatura galega.

A maioría das veces mostra 
interese polos textos propios da
literatura galega.

Mostra interese polos textos 
propios da literatura galega.

 Elabora textos breves onde se 

expresen sentimentos e 
vivencias.

Non elabora textos breves onde se 
expresen sentimentos e vivencias.

Elabora textos breves onde se 
expresen sentimentos e vivencias 
pero precisa axuda.

Elabora textos breves onde se 
expresen sentimentos e 
vivencias ainda que en 
ocasións precisa axuda.

Elabora textos breves onde 
se expresen sentimentos e 
vivencias.
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RÚBRICAS LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

1 2 3 4

 Participa nun intercambio 
comunicativo respectando as normas.

Non participa nun  intercambio
comunicativo respectando as
normas.

Ás veces participa nun intercambio 
comunicativo respectando as normas.

A maioría das veces participa
nun intercambio comunicativo 
respectando as normas.

Participa nun intercambio 
comunicativo respectando as
normas.

 Comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e non 
verbal.

Non comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e non
verbal.

Comprende e expresar mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e non 
verbal con axuda.

Comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e 
non verbal aínda que nalgúns 
momentos
precisa axuda.

Comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e 
non
verbal.

 Adquire e amplía o vocabulario 
presentado no 1º trimestre.

Non adquire e amplía o vocabulario 
presentado no 1º trimestre.

Adquire e amplía pouco o vocabulario 
presentado no 1º trimestre.

Adquire e amplía bastante o 
vocabulario presentado no primeiro
trimestre.

Adquire e amplía o vocabulario 
presentado no1º trimestre.

 Comprende o sentido global de 
diferentes tipos de textos orais.

Non comprende o sentido global de 
diferentes tipos de textos orais.

Comprende una pequena parte do 
sentido global de diferentes tipos de 
textos orais.

Comprende unha gran parte do 
sentido global de diferentes tipos 
de textos orais.

Comprende o sentido global de 
diferentes tipos de textos orais.

 Escoita e reproduce cantigas e 
poemas breves.

Non escoita e reproduce cantigas e 
poemas breves.

Cústalle escoitar e reproducir
cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce parte de
cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce cantigas
e poemas breves.

 Expón as vivencias de forma clara e
ordenada.

Non expón as vivencias de forma clara
e ordenada.

Expón as vivencias pero precisa
axuda para ordenar o discurso.

Expón as vivencias de forma
ordenada pero precisa axuda
para expresalas correctamente.

Expón as vivencias de forma
clara e ordenada.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

1 2 3 4

 Le frases e textos breves 
sinxelos.

Non le frases e textos breves

sinxelos.

Le frases e textos breves 

sinxelos con axuda.

Le frases e textos breves 

sinxelos pero, en ocasións, 

precisa axuda.

Le frases e textos breves 

sinxelos.
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 Analiza as imaxes que acompañan 
un texto para anticipar o seu contido.

Non analiza as imaxes que 
acompañan a un texto para anticipar o
seu contido.

Analiza as imaxes que acompañan un 
texto para anticipar o seu contido con 
axuda.

Analiza as imaxes que acompañan
un texto pero cústalle anticipar o 
seu
contido.

Analiza as imaxes que acompañan 
un texto para anticipar o seu 
contido.

 Entende o significado de frases e 
textos adaptados ao seu nivel.

Non entende o significado de
frases e textos adaptados ao
seu nivel.

Cústalle entender o significado
de frases e textos adaptados ao
seu nivel.

Entende o significado de frases 
pero cústalle entender algúns 
textos adaptados ao seu nivel.

Entende o significado de frases e 
textos adaptados
Ao seu  nivel.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

1 2 3 4

 Escribe palabras e frases sinxelas 
coas vogais, consoantes e sílabas 
presentadas no 1º trimestre.

Non é capaz de escribir palabras e 
frases sinxelas coas vogais, 
consoantes e sílabas
presentadas no 1º trimestre.

Escribe algunhas palabras e frases 
sinxelas coas vogais, consoantes e 
sílabas traballadas no 1º trimestre.

En ocasións precisa axuda para
escribir palabras e frases sinxelas 
coas letras e sílabas
traballadas no 1º trimestre.

Escribe palabras e frases sinxelas 
coas vogais, consoantes e sílabas 
presentadas no 1º trimestre.

 Asocia imaxes a diferentes oracións.
Non asocia imaxes a diferentes 
oracións.

Ás veces non é capaz de asociar 
imaxes a oracións.

Asocia imaxes a diferentes 
oracións pero algunha vez 
equivócase.

Asocia imaxes a diferentes 
oracións.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

1 2 3 4

 Compón e identifica palabras 
e oracións sinxelas coas 
letras tratadas e identifica as 
letras no abecedario.

Non compón nin identifica 

palabras e oracións
sinxelas

coas letras tratadas e 

tampouco

identifica as letras no 

abecedario.

Identifica as letras pero non 

compón palabras e
oracións

sinxelas coas palabras 

traballadas

Compón e identifica 
palabras

e oracións sinxelas coas letras

tratadas precisando apoio en 

certos momentos
e

identifica as letras no 

abecedario.

Compón e identifica 
palabras

e oracións sinxelas coas 

letras tratadas e identifica
as

letras no 

abecedario.

 Coñece e fai uso do vocabulario 
traballado no 1º trimestre.

Non coñece e fai uso do 

vocabulario traballado no 1º 

trimestre.

Coñece pero non fai uso do 

vocabulario traballado no 1º 

trimestre.

Coñece e cústalle usar do 

vocabulario traballado no 1º 

trimestre.

Coñece e fai uso do vocabulario 

traballado no 1º trimestre.
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 Emprega na escrita os 
coñecementos adquiridos de 
ortografía.

Non emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de

ortografía.

A maioría das veces non 
recorda as normas ortográficas.

En ocasións é preciso 

recordarlle os contidos de 

ortografía traballados no 

trimestre.

Emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de 

ortografía.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

1 2 3 4

Identifica cantigas populares,
adiviñas e refráns.

Identifica cantigas populares,

adiviñas e refráns.

Identifica, con axuda 
cantigas populares, 
adiviñas e refráns.

A maioría das veces 
identifica 
Correctamente 
cantigas populares, 
adiviñas e
refráns.

Identifica cantigas populares,

adiviñas e refráns.

RÚBRICAS LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

1 2 3 4

 Participa nun intercambio 
comunicativo respectando as 
normas.

Non participa nun 
intercambio

comunicativo respectando as 
normas.

Ás veces participa nun 

intercambio comunicativo 

respectando as normas.

A maioría das veces participa
nun intercambio 
comunicativo

respectando as normas.

Participa nun intercambio 

comunicativo respectando as

normas.

 Comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e non 
verbal.

Non comprende e expresa 
mensaxes empregando a 
linguaxe verbal e non
verbal.

Comprende e expresar mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e 
non verbal
Con axuda.

Comprende e expresa 
mensaxes empregando a 
linguaxe verbal e non verbal 
aínda que nalgúns
Momentos precisa  axuda.

Comprende e expresa 
mensaxes empregando a 
linguaxe verbal e non
verbal.

 Adquire e amplía o vocabulario 
presentado no 2º trimestre.

Non adquire e amplía o 
vocabulario presentado no
2º trimestre.

Adquire e amplía pouco 
vocabulario presentado no
2º trimestre.

Adquire e amplía bastante 
vocabulario presentado no 2º 
trimestre.

Adquire e amplía o vocabulario
presentado no 2º trimestre.
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 Comprende o sentido global e 
relevante de diferentes tipos de 
textos orais.

Non comprende o sentido global
de diferentes tipos de textos 
orais.

Comprende una pequena parte
do sentido global de diferentes
tipos de textos orais.

Comprende unha gran parte do
sentido global de diferentes 
tipos de textos orais.

Comprende o sentido global de
diferentes tipos de textos orais.

 Escoita e reproduce diferentes 
tipos de texto.

Non escoita e reproduce cantigas
e poemas breves.

Cústalle escoitar e reproducir
cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce parte de
cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce cantigas e
poemas breves.

 Expón as vivencias de forma clara 
e ordenada.

Non expón as vivencias de forma
clara e ordenada.

Expón as vivencias pero precisa
axuda para ordenar o discurso.

Expón as vivencias de forma
ordenada pero, en ocasións,
precisa axuda para expresalas
correctamente.

Expón as vivencias de forma
clara e ordenada.

 Realiza descricións orais de 

persoas, animais ou obxectos.

Non realiza descricións orais de 

persoas, animais ou obxectos.

Realiza descricións orais moi

sinxelas de persoas, animais ou 

obxectos e precisa axuda para 

ordenar a exposición.

Realiza descricións orais de 

persoas, animais ou

Obxectos pero, en ocasións, 

precisa axuda para ordenar a

exposición.

Realiza descricións orais de 

persoas, animais ou obxectos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

1 2 3 4

 Le contos sinxelos. Non le contos breves 
sinxelos.

Le contos sinxelos con axuda. Le contos sinxelos pero, en 

ocasións, precisa axuda.

Le contos sinxelos.

 Analiza as imaxes e os títulos 
que acompañan un texto para 
anticipar o seu contido.

Non  analiza  as  imaxes  que

acompañan  a  un  texto  para

anticipar o seu contido.

Analiza as imaxes que acompañan

un texto para anticipar o seu 

contido con axuda.

Analiza as imaxes que 

acompañan un texto pero 

cústalle anticipar o seu
contido.

Analiza as imaxes que 

acompañan un texto para 

anticipar o seu contido.

 Entende o significado de textos 
descritivos e carteis publicitarios 
adaptados ao seu nivel.

Non entende o significado de

textos descritivos e carteis 

publicitarios ao

seu nivel.

Cústalle entender o 
significado de textos 
descritivos e carteis

publicitarios adaptados ao seu 

nivel.

Entende o significado de 

textos descritivos pero 

cústalle entender algúns e 

carteis publicitarios 

adaptados ao seu nivel.

Entende o significado de 

textos descritivos e carteis 

publicitarios adaptados ao seu 

nivel.
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

1 2 3 4

 Escribe palabras e frases sinxelas 
coas sílabas presentadas no 2º 
trimestre.

Non escribe palabras e frases 

sinxelas coas sílabas presentadas

no 2º trimestre

Precisa axuda para escribir 

palabras con algunhas
sílabas

presentadas no 2º 
trimestre.

Escribe palabras pero, en 

ocasións precisa axuda
Para

escribir frases coas sílabas 

tratadas no 2º trimestre.

Escribe palabras e frases 

sinxelas coas sílabas 

presentadas no 2º trimestre

 Compón de forma guiada textos 
descritivos.

Non compón de forma 

guiada

textos descritivos.

Completa textos descritivos con 

palabras sinxelas.

Compón de forma guiada 

textos descritivos.

Compón textos descritivos.

 Realiza carteis 
publicitarios.

Non realiza carteis 

publicitarios.

Realiza carteis publicitarios con 

axuda para escribir as palabras do 

texto.

Realiza  carteis  publicitarios

peso  debe  mellorar  na  súa

presentación.

Realiza carteis publicitarios.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

1 2 3 4

 Recoñece e elabora familias 
de palabras, campos 
semánticos e palabras 
derivadas.

Non recoñece e elabora 

familias de palabras,
campos

semánticos e palabras 

derivadas.

Recoñece e elabora con axuda 

familias de palabras, campos 

semánticos e palabras derivadas.

Recoñece e elabora 
campos

semánticos pero cústalle 

identificar e escribir familias de 

palabras e palabras derivadas.

Recoñece e elabora 
familias

de palabras, campos 

semánticos e palabras 

derivadas.

 Coñece a secuencia de letras 
que conforman o abecedario.

Non coñece a secuencia de letras

que conforman o abecedario.

Coñece a primeira parte da 

secuencia de letras que conforman

o abecedario.

Coñece a secuencia de letras

que conforman o abecedario 

aínda que, en ocasións 

confunde
algunhas.

Coñece  a  secuencia  de

letras  que  conforman  o

abecedario.

 Identifica e utiliza nomes e artigos
na composición de oracións.

Non identifica e utiliza 
nomes

e artigos na composición de 

oracións.

Case sempre precisa apoio para

identificar e utilizar nomes e artigos 

na composición de oracións.

Ás veces precisa axuda 
para

identificar e utilizar nomes e 

artigos na composición de 

oracións.

Identifica  e  utiliza  nomes  e

artigos  na  composición  de

oracións.
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 Emprega na escrita os 
coñecementos adquiridos de 
ortografía.

Non emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de

ortografía.

A maioría das veces non 
recorda as normas ortográficas.

En ocasións é preciso 

recordarlle os contidos de 

ortografía traballados no 

trimestre.

Emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de

ortografía.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

1 2 3 4

Identifica cantigas populares, 
adiviñas e refráns.

Non identifica cantigas 

populares, adiviñas e refráns.

Cústalle identificar cantigas 

populares, adiviñas e refráns.

A maioría das veces 

identifica correctamente 

cantigas populares,
adiviñas

e refráns.

Identifica cantigas 

populares, adiviñas e 

refráns.

 Interpreta e elabora textos 
literarios sinxelos.

Non interpreta e elabora 

textos literarios sinxelos.

Interpreta e elabora textos 

literarios sinxelos con bastante 

axuda.

Interpreta pero cústalle 

elaborar textos literarios 

sinxelos.

Interpreta e elabora textos 

literarios sinxelos.
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RÚBRICAS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

1 2 3 4

Participa nun intercambio 
comunicativo de xeito ordenado e 
coherente, respectando as normas.

Non participa nun intercambio

comunicativo respectando as 

normas.

Ás veces participa nun 

intercambio comunicativo 

respectando as normas.

A maioría das veces participa 
nun intercambio comunicativo

respectando as normas.

Participa nun intercambio 

comunicativo respectando as 

normas.

 Comprende e expresa mensaxes 
empregando a linguaxe verbal e non 
verbal.

Non comprende e expresa 

mensaxes empregando a 

linguaxe verbal e non verbal.

Comprende e expresar mensaxes 

empregando a linguaxe verbal e 

non verbal con axuda.

Comprende e expresa 

mensaxes empregando a 

linguaxe verbal e non verbal 

aínda que nalgúns momentos

precisa axuda.

Comprende e expresa 

mensaxes empregando a 

linguaxe verbal e non verbal.

 Adquire e amplía o vocabulario.
Non adquire e amplía o 

vocabulario presentado no 3º 

trimestre.

Adquire e amplía pouco 

vocabulario presentado no 3º 

trimestre.

Adquire e amplía bastante 

vocabulario presentado no 3º 

trimestre.

Adquire e amplía o vocabulario

presentado no 3º trimestre.

 Comprende o sentido global de 
diferentes tipos de textos orais.

Non comprende o sentido 

global de diferentes tipos de 

textos orais.

Comprende una pequena parte do

sentido global de diferentes

tipos de textos orais.

Comprende unha gran parte 

do sentido global de diferentes

tipos de textos orais.

Comprende o sentido global de

diferentes tipos de textos 

orais.

 Escoita e reproduce diferentes 
tipos de texto.

Non escoita e reproduce 

cantigas e poemas breves.

Cústalle escoitar e reproducir 

cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce parte de 

cantigas e poemas breves.

Escoita e reproduce cantigas e 

poemas breves.

 Representa diferentes escenas de
contos.

Non é capaz de representar 

diferentes escenas de contos.

Representa diferentes escenas de

contos con axuda.

Representa diferentes escenas

de contos pero ás veces 

precisa

axuda.

Representa diferentes escenas

de contos.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

1 2

 Le e comprende diferentes tipos 
de texto.

Non le nin comprende 

diferentes tipos de texto 

sinxelos.

Le  e  comprende  diferentes

tipos  de  texto  sinxelos  con

axuda.

Le e comprende diferentes 

tipos de texto pero, en 

ocasións, precisa axuda.

Le e comprende diferentes tipos 

de texto.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
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1 2 3 4

 Produce diferentes tipos de textos 
sinxelos seguindo un guión e 
atendendo a presentación.

Non produce diferentes tipos de

texto.

Completa diferentes tipos de 

texto sinxelos.

Produce diferentes tipos de 

texto pero debe mellorar a 

presentación.

Produce diferentes tipos de textos 

sinxelos seguindo un guión e 

atendendo a presentación

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

1 2 3 4

Identifica e aplica na práctica o 
xénero e número do nome, 
adxectivos e tempos verbais.

Non identifica e aplica na 

práctica o xénero e número do

nome, adxectivos e tempos 

verbais.

Identifica, con axuda, o xénero e

número do nome, adxectivos e 

tempos verbais pero cústalle 

aplicalos na práctica.

A maioría das veces 

identifica

correctamente e aplica na 

práctica o xénero e número do

nome, adxectivos e tempos 

verbais.

Identifica e aplica na práctica o 

xénero e número do 

nome,adxectivos e tempos verbais.

 Emprega na escrita os 
coñecementos adquiridos de 
ortografía.

Non emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de 

ortografía.

A maioría das veces non 
recorda as normas 
ortográficas.

En ocasións é preciso 

recordarlle os contidos de 

ortografía traballados no 

trimestre.

Emprega na escrita os 

coñecementos adquiridos de 

ortografía.

Recoñece o suxeito e o 
predicado nas oracións.

Non recoñece o suxeito e o 

predicado nas oracións.

Recoñece, con axuda, o 
suxeito e o predicado  
nas oracións.

Recoñece o suxeito e o 

predicado nas oracións
Aínda  que algunhas veces 
precisa axuda.

Recoñece o suxeito e o 

predicado nas oracións.

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

1 2 3 4

 Identifica e reproduce diferentes 
tipos de texto.

Non identifica nin reproduce 
diferentes tipos de texto.

Identifica e reproduce 

diferentes tipos de texto con 

axuda.

A maioría das veces 
identifica

correctamente e reproduce 

diferentes tipos de texto.

Identifica e reproduce diferentes

tipos de texto.
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RÚBRICAS MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1 2 3 4

 Comprende e expresa de forma 
sinxela o enunciado dun problema 
matemático.

Non é capaz de comprender nin
expresar de forma sinxela o 
enunciado dun problema 
matemático.

Comprende e expresa de 

forma sinxela o enunciado dun

problema matemático con 

axuda nalgúns momentos.

A maioría das veces 

comprende e expresa de 

forma sinxela o enunciado dun

problema matemático.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS

1 2 3 4

 Le, escribe , ordena e analiza a 
posición das cifras dos números ata
o 29.

Non le, escribe , ordena nin 

analiza a posición das cifras dos

números.

Le, escribe pero non é 
capaz

de ordenar e analizar a 

posición das cifras dos 

números.

Le, escribe , ordena e 
analiza

a posición das cifras dos 

números aínda que 

confunde algúns.

Le, escribe , ordena e analiza

a posición das cifras dos 

números.

 Realiza cálculos de suma e resta 
(sen levadas) na resolución de 
problemas sinxelos.

Non realiza cálculos de 
suma

e  resta  (sen  levadas)  na

resolución  de  problemas

sinxelos.

Realiza cálculos de suma 

pero cústalle restar (sen 

levadas) na resolución de 

problemas sinxelos.

Realiza cálculos de suma e 

resta (sen levadas) na 

resolución de problemas 

sinxelos con pequenos erros.

Realiza cálculos de suma e resta 

(sen levadas) na resolución de 

problemas sinxelos.

 Resolve problemas relacionados 
coas súas experiencias aplicando 
os contidos tratados.

Non é capaz de resolver 

problemas relacionados
coas

súas experiencias aplicando os 

contidos tratados.

Resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados con
axuda.

Resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados pero precisa

axuda cos máis
complexos.

Resolve problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando

os contidos tratados.

BLOQUE 3. MEDIDA

1 2 3 4

 Compara e estima o peso de 
obxectos de uso común.

Non é capaz de comparar nin

estimar o peso de obxectos de 

uso común.

Compara pero non estima o 
peso de obxectos de uso 
común.

Compara e estima o peso de

obxectos de uso común 

precisando indicacións 

nalgún momento.

Compara e estima o peso de

obxectos de uso común.
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BLOQUE 4. XEOMETRÍA

1 2 3 4

 Coñece e empregar en situacións 
da vida cotiá termos espaciais.

Coñece e empregar en 

situacións da vida cotiá
termos

espaciais.

Coñece pero non empregar en

situacións da vida cotiá termos

espaciais.

Coñece e empregar en 

situacións da vida cotiá
termos

espaciais precisando axuda 
con

algúns máis complexos.

Coñece e empregar en situacións da 

vida cotiá
termos

espaciais.

RÚBRICAS MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1 2 3 4

 Comprende e expresa de forma 
sinxela o enunciado dun problema 
matemático.

Non é capaz de 
comprender

nin expresar de forma 

sinxela o enunciado dun 

problema matemático.

Comprende e expresa de 

forma sinxela o enunciado dun

problema matemático con 

axuda nalgúns momentos.

A maioría das veces 

comprende e expresa de 

forma sinxela o enunciado 

dun problema matemático.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

BLOQUE 2. NÚMEROS

1 2 3 4

 Le, escribe, ordena e analiza a 
posición das cifras dos números ata o 
79.

Non le, escribe , ordena nin 

analiza a posición das cifras 

dos números.

Le, escribe pero non é 
capaz

de ordenar e analizar a 

posición das cifras dos 

números.

Le, escribe , ordena e 
analiza

a posición das cifras dos 

números aínda que 

confunde algúns.

Le, escribe , ordena e analiza

a posición das cifras dos 

números.

 Identifica, escribe , ordena e 
compara os números ordinais.

Non identifica, escribe , 

ordena nin comparar os 

números ordinais.

Identifica, escribe pero precisa 

axuda para ordenar e

comparar os números 

ordinais.

Identifica, escribe , ordena e 

comparar os números ordinais

precisando apoio en

poucas ocasións.

Identifica, escribe , ordena e comparar

os números ordinais.
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 Realiza cálculos de suma e resta 
(sen levadas) de unha cifra con 
estratexias de cálculo mental e de 
dúas cifras na resolución de 
problemas sinxelos.

Non realiza cálculos de 
suma

e resta (sen levadas) de 
unha

cifra con estratexias de 

cálculo mental e de dúas 

cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

Realiza cálculos de suma e 

resta (sen levadas) de unha 

cifra con estratexias de cálculo 

mental pero non é capaz de 

facelo só con operacións de 

dúas cifras na

resolución de problemas 

sinxelos.

A maioría das veces realiza 

correctamente cálculos de 

suma e resta (sen levadas) 

de unha cifra con
Estratexias

de cálculo mental e de dúas 

cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

Realiza cálculos de suma e resta (sen

levadas) de unha cifra con 

estratexias de cálculo mental e de 

dúas cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

 Resolve problemas relacionados 
coas súas experiencias aplicando 
os contidos tratados.

Non resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados.

Resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados con 

bastante axuda.

Resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados
precisando

axuda coa interpretación 

dalgún enunciado.

Resolve problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando 

os contidos tratados.

BLOQUE 3. MEDIDA

1 2 3 4

 Compara e estima a capacidade 
de obxectos de uso común.

Non é capaz de comparar 
nin

estimar a capacidade de 

obxectos  de uso común.

Compara pero non estima a 
capacidade de obxectos de 
uso común.

Compara e estima a 

capacidade de obxectos de 

uso común precisando 

indicacións nalgún momento.

Compara e estima a 

capacidade de

obxectos de uso común.

Coñece os días da semana e os 
meses do ano e interpreta, le e 
escribe a hora nun reloxo analóxico e
dixital.

Non coñece as unidades de 

medida do tempo.

Coñece os días da semana e 
os meses do ano pero cústalle
interpretar, ler e escribir a hora
nun reloxo analóxico e dixital.

Coñece os días da semana e

os meses do ano e a 
maioría

das veces interpreta, ler e escribir 

correctamente a hora nun reloxo 

analóxico e dixital.

Coñece os días da semana e

os meses do ano e interpretar, le e 

escribe a hora nun reloxo analóxico e

dixital.

RÚBRICAS MATEMÁTICAS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1 2 3 4

 Comprende e expresa de forma 
sinxela o enunciado dun problema 
matemático.

Non é capaz de 
comprender

nin expresar de forma 

sinxela o enunciado dun 

problema matemático.

Comprende e expresa de 

forma sinxela o enunciado 

dun problema matemático 

con axuda nalgúns 

momentos.

A maioría das veces comprende 

e expresa de forma sinxela o 

enunciado dun problema 

matemático.

Comprende e expresa de forma 

sinxela o enunciado dun problema 

matemático.

 Usa de forma guiada medios 
tecnolóxicos que apoien o proceso 
de aprendizaxe.

Non é capaz de usar de forma 

guiada medios tecnolóxicos 

que apoien o proceso de 

aprendizaxe.

Usa, con moita axuda, 

medios tecnolóxicos que 

apoien o proceso de 

aprendizaxe.

Usa de forma guiada 
medios

tecnolóxicos que apoien o 

proceso de aprendizaxe.

Usa de forma autónoma medios 

tecnolóxicos que apoien o proceso 

de aprendizaxe.

BLOQUE 2. NÚMEROS

1 2 3 4

 Le, escribe , ordena e analiza a 
posición das cifras dos números 
ata o 99.

Non le, escribe , ordena nin 

analiza a posición das cifras 

dos números.

Le, escribe pero non é 
capaz

de ordenar e analizar a 

posición das cifras dos 

números.

Le, escribe , ordena e 
analiza

a posición das cifras dos 

números aínda que confunde 

algúns.

Le, escribe , ordena e analiza

a posición das cifras dos 

números.

 Realiza cálculos de suma e resta 
(sen levadas) de unha cifra con 
estratexias de cálculo mental e de
dúas cifras na resolución de 
problemas sinxelos.

Non realiza cálculos de 
suma

e resta (sen levadas) de 
unha

cifra con estratexias de 

cálculo mental e de dúas 

cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

Realiza cálculos de suma e 

resta (sen levadas) de unha 

cifra con estratexias de cálculo

mental pero non é capaz de 

facelo só con operacións de 

dúas cifras na

resolución de problemas 

sinxelos.

A maioría das veces realiza 

correctamente cálculos de suma e

resta (sen levadas) de unha cifra 

con estratexias de cálculo mental 

e de dúas cifras na resolución de 

problemas sinxelos.

Realiza cálculos de suma e resta (sen

levadas) de unha cifra con estratexias

de cálculo mental e de dúas cifras na 

resolución de problemas sinxelos.

 Resolve problemas relacionados
coas súas experiencias 
aplicando os contidos tratados.

Non é capaz de resolver 

problemas relacionados
coas

súas experiencias aplicando os

contidos tratados.

Resolve problemas 

relacionados coas súas 

experiencias aplicando os 

contidos tratados con
axuda.

Resolve problemas relacionados

coas súas experiencias 

aplicando os contidos tratados 

pero precisa axuda cos máis
complexos.

Resolve problemas relacionados 

coas súas experiencias aplicando 

os contidos tratados.
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BLOQUE 3. MEDIDA

1 2 3 4

 Coñece e emprega moedas e 
billetes de euros na resolución 
de problemas reais ou 
figurados.

Non coñece nin emprega 
moedas e billetes de euros na 
resolución de problemas reais 
ou figurados.

Coñece pero precisa apoio 
para empregar moedas e 
billetes de euros na 
resolución de problemas reais
ou figurados.

Coñece e a maioría das veces 
emprega correctamente 
moedas e billetes de euros na 
resolución de problemas reais 
ou figurados.

Coñece e emprega moedas e

billetes de euros na resolución de 

problemas reais ou figurados.

 Resolve problemas que requiran 
o uso de unidades monetarias.

Non é capaz de resolver 

problemas que requiran o 

uso de unidades
monetarias.

Resolve problemas que 

requiran o uso de

unidades monetarias con 

axuda.

Resolve problemas que 

requiran o uso de

unidades monetarias pero 

precisa axuda cos máis 

complexos.

Resolve problemas que 

requiran o uso de unidades 

monetarias.

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

1 2 3 4

 Identifica e describe itinerarios 
cos diferentes tipos de liña.

Non identifica nin describe 

itinerarios cos diferentes 

tipos de liña.

Identifica pero precisa 
axuda

para   describir itinerarios 

cos diferentes tipos de liña.

Identifica e a maioría das veces

describe itinerarios cos 

diferentes tipos de liña.

Identifica e describe itinerarios 

cos diferentes tipos de liña.

 Coñece e clasifica figuras 
planas.

Non coñece nin clasifica 

figuras planas.

Coñece pero cústalle 

clasificar figuras planas.

Case sempre identifica e 

clasifica correctamente figuras 

planas.

Coñece e clasifica figuras planas.

 Resolve problemas 
empregando coñecementos
relacionados coas 
xeometría.

Non resolve problemas 

empregando coñecementos 

relacionados coas
xeometría.

Resolve problemas 
empregando coñecementos 
relacionados coas xeometría 
con bastante apoio.

Resolve problemas empregando 

coñecementos relacionados coas
xeometría

precisando axuda nos máis 

complexos.

Resolve problemas empregando 

coñecementos relacionados coas
xeometría.

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

1 2 3 4

 Recolle, organiza e 
interpreta datos en táboas e
gráficos.

Non recolle, organiza nin 

interpreta datos en táboas e 

gráficos

Recolle pero cústalle organizar 

e interpretar datos en táboas e 

gráficos

Recolle, organiza e a 
maioría

das veces interpreta 

correctamente datos en 

táboas e gráficos

Recolle, organiza e interpreta datos 

en táboas e gráficos

RÚBRICAS CIENCIAS NATURAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE
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BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

1 2 3 4

 Emprega diferentes soportes para a
búsqueda e selección guiada da 
información.

Non emprega diferentes 

soportes para a búsqueda e 

selección guiada da 

información.

Emprega  diferentes  soportes

para a búsqueda e selección da

información con axuda

case sempre emprega 
correctamente os diferentes 
soportes para a búsqueda e 
selección guiada da 
información.

Emprega diferentes soportes para a 
búsqueda e selección guiada da 
información.

 Realiza diferentes tarefas de forma 
individual e en pequenos grupos 
respectando as normas de 
convivencia e coidado do material.

Non realiza tarefas de forma 

individual e autónoma e en 

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza diferentes tarefas de 

forma individual pero cústalle en

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza a maioría das tarefas 

de forma individual e autónoma

e en pequenos grupos 

respectando as normas de 

convivencia e coidado do 

material.

Realiza diferentes tarefas de forma 

individual e en pequenos grupos 

respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE

1 2 3 4

 Coñece aspectos relacionados 
co corpo humano valorando a 
diversidade e identificar 
diferentes emocións e 
sentimentos.

Non coñece aspectos 
relacionados co corpo 
humano valorando a 
diversidade e identificar 
diferentes emocións e 
sentimentos.

Coñece algúns aspectos 
relacionados co corpo 
humano valorando a 
diversidade e identificar 
diferentes emocións e 
sentimentos.

Coñece a maioría aspectos 
relacionados co corpo 
humano valorando a 
diversidade e identificar 
diferentes emocións e 
sentimentos.

Coñece aspectos relacionados
co corpo humano valorando a 
diversidade e identificar 
diferentes emocións e 
sentimentos.

 Coñece os hábitos que nos 
permiten levar unha vida saudable e
aplícaos a vida diaria.

Non coñece os hábitos que nos 
permiten levar unha vida 
saudable nin os aplica na vida 
diaria.

Coñece os hábitos que nos 
permiten levar unha vida 
saudable pero é preciso 
recordarllos a miúdo para 
aplicalos a vida diaria.

Coñece os hábitos que nos 
permiten levar unha vida 
saudable e aplicalos a vida 
diaria.

Coñece os hábitos que nos 
permiten levar unha vida 
saudable e aplicalos a vida 
diaria.

 Realiza unha análise do 
significado de alimentación 
saudable e coñece as formas 
máis comúns de conservar os 
alimentos

Non é capaz de realizar unha 
análise do significado de 
alimentación saudable nin

coñece as formas máis comúns 
de conservar os alimentos

Realiza con axuda unha 

análise do significado de

alimentación saudable e 

coñece algunhas as formas

máis comúns de conservar 

Realiza unha análise do 
significado de alimentación 
saudable e coñece a maioría 
das formas máis comúns de 
conservar os alimentos

Realiza unha análise do significado 
de alimentación saudable e coñece 
as formas máis comúns de conservar
os alimentos

RÚBRICAS CIENCIAS NATURAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

1 2 3 4
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 Emprega diferentes soportes para 
a búsqueda e selección guiada da
información.

Non emprega diferentes 

soportes para a búsqueda e 

selección guiada da 

información.

Emprega  diferentes  soportes

para a búsqueda e selección da

información con axuda

case sempre emprega 
correctamente os diferentes 
soportes para a búsqueda e
selección guiada da 
información.

Emprega diferentes soportes para 
a búsqueda e selección guiada 
da información.

 Realiza diferentes tarefas de forma
individual e en pequenos grupos 
respectando as normas de 
convivencia e coidado do material.

Non realiza tarefas de forma 

individual e autónoma e en 

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza diferentes tarefas de 

forma individual pero cústalle en 

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza a maioría das tarefas 

de forma individual e 

autónoma e en pequenos 

grupos respectando as 

normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza diferentes tarefas de 

forma individual e en pequenos 

grupos respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS

1 2 3 4

 Adquire os conceptos de seres 
inertes e seres vivos e comprende 
o seu ciclo vital.

Non adquire os conceptos de 
seres inertes e seres vivos nin 
comprende o seu ciclo vital.

Adquire os conceptos de seres
inertes e seres vivos pero 
cústalle comprender o seu 
ciclo vital.

Adquire os conceptos de seres
inertes e seres vivos e 
comprende a maioría das 
etapas do seu ciclo vital.

Adquire os conceptos de seres 

inertes e seres vivos e 

comprender o seu ciclo vital.

 Identifica os animais como seres 
vivos, clasificalos segundo 
diferentes criterios e coñece os 
diferentes coidados e perigos que 
poden sufrir.

Non identifica os animais como 

seres vivos, clasificalos segundo

diferentes criterios e coñece os 

diferentes coidados e perigos 

que poden sufrir.

Identifica os animais como 

seres vivos, clasificalos con 

axuda segundo diferentes 

criterios e coñece algúns 

coidados e perigos que poden 

sufrir.

Identifica os animais como 
seres vivos, a maioría as 
veces clasifícaos 
correctamente segundo 
diferentes criterios e coñece a 
maioría dos coidados e 
perigos que poden sufrir.

Identifica os animais como seres 
vivos, clasificalos segundo 
diferentes criterios e coñece os 
diferentes coidados e perigos que
poden sufrir.

 Coñece as diferentes 
características das plantas 
cultivadas e silvestres da zona e 
identifica as súas partes.

Non coñece as diferentes 

características das plantas 

cultivadas e silvestres da zona

nin identifica as súas partes.

Coñece algunhas 

características das plantas 

cultivadas e silvestres da zona 

e identifica algunha as súas 

partes.

Coñece as a maioría 

características das plantas 

cultivadas e silvestres da 

zona e identifica case todas 

as súas partes.

Coñece as diferentes 
características das plantas 
cultivadas e silvestres da zona e
identifica as súas partes.

RÚBRICAS CIENCIAS NATURAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

1 2 3 4
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 Emprega diferentes soportes para 
a búsqueda e selección guiada da
información.

Non emprega diferentes 

soportes para a búsqueda e 

selección guiada da 

información.

Emprega  diferentes  soportes

para a búsqueda e selección da

información con axuda

case sempre emprega 
correctamente os diferentes 
soportes para a búsqueda e
selección guiada da 
información.

Emprega diferentes soportes para 
a búsqueda e selección guiada 
da información.

 Realiza diferentes tarefas de forma
individual e en pequenos grupos 
respectando as normas de 
convivencia e coidado do material.

Non realiza tarefas de forma 

individual e autónoma e en 

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza diferentes tarefas de 

forma individual pero cústalle en 

pequenos grupos respectando 

as normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza a maioría das tarefas 

de forma individual e 

autónoma e en pequenos 

grupos respectando as 

normas de convivencia e 

coidado do material.

Realiza diferentes tarefas de forma

individual e en pequenos grupos 

respectando as normas de 

convivencia e coidado do material.

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA

1 2 3 4

 Aplica medidas de 
conservación do 
medioambiente.

Non aplica medidas de 

conservación do 

medioambiente.

Aplica algunha das medidas de

conservación do 

medioambiente.

Aplica a maioría das medidas 
de conservación do 
medioambiente.

Aplica medidas de 
conservación do 
medioambiente.

 Coñece os diferentes 
materiais e as súas 
características.

Non coñece os diferentes 

materiais e as súas 

características.

Coñece algúns dos materiais e 
as súas características.

Coñece case todos os 
materiais traballados e as 
súas características.

Coñece os diferentes 
materiais e as súas 
características.

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS.

1 2 3 4

 Identifica as principais máquinas
e ferramentas de uso cotián e o 
seu funcionamento.

Non identifica as principais 
máquinas e ferramentas de uso
cotián e o seu funcionamento.

Identifica  algunha  máquina  e
ferramenta  de  uso  cotián  e  o
seu funcionamento.

Identifica a maioría das 
máquinas e ferramentas de 
uso cotián e o seu 
funcionamento.

Identifica as principais máquinas 
e ferramentas de uso cotián e o 
seu funcionamento.

RÚBRICAS CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

1 2 3 4
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 Coñece  e  emprega  os

conceptos  propios  das
ciencias sociais.

Non coñece nin emprega os 
conceptos propios das ciencias
sociais.

Coñece e emprega algúns 
conceptos propios das 
ciencias sociais.

Coñece e emprega a maioría 
conceptos propios das ciencias
sociais.

Coñece e emprega os conceptos 
propios das ciencias sociais.

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

1 2 3 4

 Coñece os principais membros 

dunha familia e o as diferentes 
actividades de colaboración na 
casa.

Non coñece os principais 
membros dunha familia e as
diferentes actividades de 
colaboración na casa.

Coñece os principais membros
dunha familia.

Coñece os principais membros 
dunha familia e a maioría das 
actividades de colaboración na 
casa.

Coñece os principais membros dunha
familia e as diferentes actividades de 
colaboración na casa.

 Identifica as instalacións do centro

escolar, as profesións 
relacionadas co colexio e as súas 
funcións.

Non identifica as instalacións do
centro escolar nin as profesións
relacionadas co colexio.

Identifica as instalacións do 
centro escolar e as 
profesións relacionadas co 
colexio.

Identifica as instalacións do 
centro escolar, a maioría das
profesións relacionadas co 
colexio e as súas funcións.

Identifica  as  instalacións  do
centro  escolar,  as  profesións
relacionadas co colexio e as súas
funcións.

 Coñece as partes dunha casa , 

as dependencias interiores, as 
profesións e materiais 
necesarios pala construílas e 
os diferentes tipos.

Non coñece as partes dunha 
casa , as dependencias 
interiores, as profesións e 
materiais necesarios pala 
construílas e os diferentes tipos.

Coñece as partes dunha casa 
e as dependencias interiores.

Coñece as partes dunha casa , 
as dependencias interiores, as 
profesións relacionadas coa súa
construción.

Coñece as partes dunha casa , as 
dependencias interiores, as 
profesións e materiais necesarios 
pala construílas e os diferentes tipos.

RÚBRICAS CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

1 2 3 4

 Expón e conxecturas e conclusións 

a través da observación e 
experimentación sobre 
acontecementos ou inquietudes da 
contorna iniciándose no uso das 
novas tecnoloxías.

Non é capaz de expoñer 
conxecturas e conclusións 
a través da observación.

Expón conxecturas a través 
da observación.

Expón conxecturas e conclusións a
través da observación de 
acontecementos ou inquietudes da
contorna.

Expón conxecturas e conclusións
a través da observación e 
experimentación sobre 
acontecementos ou inquietudes 
da contorna iniciándose no uso 
das novas tecnoloxías.

 Desenvolve técnicas de 

traballo cooperativo valorando
o esforzo e o coidado do 
material.

Non desenvolve técnicas de 
traballo cooperativo valorando 
o esforzo e o coidado do 
material.

Desenvolve técnicas de 
traballo cooperativo.

Desenvolve técnicas de traballo 
cooperativo valorando o coidado 
do material.

Desenvolve  técnicas  de  traballo
cooperativo valorando o esforzo e
o coidado do material.
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 Coñece  e  empregar  os

conceptos  propios  das
ciencias sociais.

Non coñece nin emprega os 
conceptos propios das 
ciencias sociais.

Coñece e emprega algúns 
conceptos propios das 
ciencias sociais.

Coñece e emprega a maioría 
conceptos propios das ciencias 
sociais.

Coñece e emprega os conceptos 
propios das ciencias sociais.

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA

1 2 3 4

 Coñece as características propias 

do entorno próximo.

Non coñece as características

propias do entorno próximo.

Coñece algunhas das 
características propias do
entorno próximo.

Coñece a maioría das 
características propias do
entorno próximo.

Coñece as características propias 
do entorno próximo.

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

1 2 3 4

 Coñece as principais 

características das vilas, aldeas, 
cidades e barrios.

Non coñece as principais 
características das vilas, aldeas,
cidades e barrios.

Coñece algunhas das 
características das vilas, aldeas,
cidades e barrios.

Coñece a maioría das 
características das vilas, aldeas,
cidades e barrios.

Coñece as características das 
vilas, aldeas, cidades e barrios.

 Coñece os principais elementos da 

rúa e as normas de circulacións 
como peóns.

Non coñece os principais 
elementos da rúa e as normas
de circulacións como peóns.

Coñece algúns elementos da
rúa e algunhas normas de 
circulacións como peóns.

Coñece os principais elementos
da rúa e a maioría normas de 
circulacións como peóns.

Coñece os elementos da rúa e as 
normas de circulacións como 
peóns.

 Coñece os principais dereitos e 

deberes das persoas e as normas 
de convivencia relacionadas co 
respecto e o compañeirismo.

Non coñece os principais 
dereitos e deberes das persoas
e as normas de convivencia 
relacionadas co respecto e o 
compañeirismo.

Coñece algúns dereitos e 
deberes das persoas e as 
normas de convivencia 
relacionadas co respecto e o
compañeirismo.

Coñece a maioría dos dereitos 
e deberes das persoas e as 
normas de convivencia 
relacionadas co respecto e o 
compañeirismo.

Coñece os dereitos e deberes 
das persoas e as normas de 
convivencia relacionadas co 
respecto e o compañeirismo.

RÚBRICAS CIENCIAS SOCIAIS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

1 2 3 4
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 Expón conxecturas e conclusións a 

través da observación e 
experimentación sobre 
acontecementos ou inquietudes da 
contorna iniciándose no uso das 
novas tecnoloxías.

Non é capaz de expoñer 
conxecturas e conclusións a
través da observación.

Expón conxecturas a través da
observación.

Expón conxecturas e 
conclusións a través da 
observación de acontecementos
ou inquietudes da contorna.

Expón conxecturas e conclusións
a través da observación e 
experimentación sobre 
acontecementos ou inquietudes 
da contorna iniciándose no uso 
das novas tecnoloxías.

 Desenvolve técnicas de 

traballo cooperativo valorando
o esforzo e o coidado do 
material.

Non desenvolve técnicas de 
traballo cooperativo valorando o
esforzo e o coidado do material.

Desenvolve técnicas de traballo
cooperativo.

Desenvolve técnicas de traballo 
cooperativo valorando o coidado
do material.

Desenvolve  técnicas  de  traballo
cooperativo valorando o esforzo e
o coidado do material.

 Coñece  e  emprega  os

conceptos  propios  das
ciencias sociais.

Non coñece nin emprega os 
conceptos propios das ciencias
sociais.

Coñece e emprega algúns 
conceptos propios das ciencias
sociais.

Coñece e emprega a maioría 
conceptos propios das ciencias
sociais.

Coñece e emprega os conceptos 
propios das ciencias sociais.

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA

1 2 3 4

 Coñece as características da auga, 

lugares da natureza onde se atopa, 
os seus diferentes usos e estados, 
valorando o seu uso correcto.

Non coñece as 
características da auga nin
os lugares da natureza 
onde se atopa.

Coñece algunhas características
da auga, lugares da natureza 
onde se atopa e os seus 
diferentes usos.

Coñece a maioría das 
características da auga, lugares 
da natureza onde se atopa, os 
seus diferentes usos aínda que en
ocasións confunde os estados.

 Coñece as características da 

auga, lugares da natureza onde 
se atopa, os seus diferentes 
usos e estados, valorando o seu
uso correcto.

 Coñece as características do aire e

valora a súa importancia no medio 
natural.

Non coñece as 
características do aire nin 
valora a súa importancia 
no medio natural.

Coñece algunhas características
do aire.

Coñece a maioría das 
características do aire.

Coñece as características do aire
e valora a súa importancia no 
medio natural.

 Coñece os fenómenos 

atmosféricos propios da zona.

Non coñece os fenómenos 
atmosféricos propios da 
zona.

Coñece algúns fenómenos 
atmosféricos propios da zona.

Coñece a maioría dos fenómenos 
atmosféricos propios da zona.

Coñece os fenómenos 
atmosféricos propios da zona.

 Coñece os diferentes movementos 

da Terra e o que dan lugar, a súa 
duración e as características do día 
e da noite.

Non coñece os 
diferentes 
movementos da Terra.

Coñece con apoio visual os 
diferentes movementos da Terra
aínda que en ocasións confunde
o que dan lugar.

Coñece os diferentes 
movementos da Terra e o que 
dan lugar.

Coñece os diferentes movementos 
da Terra e o que dan lugar, a súa 
duración e as características do día
e da noite.
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 Coñece e diferenza os elementos 

humanos e naturais da paisaxe, 
valorando a importancia da 
conservación dos elementos 
naturais.

Non coñece nin diferenza 
os elementos humanos e 
naturais da paisaxe.

Coñece e diferenza algúns dos
elementos humanos e naturais
da paisaxe.

Coñece e diferenza a maioría os 
elementos humanos e naturais da 
paisaxe.

Coñece e diferenciar os 
elementos humanos e naturais da
paisaxe, valorando a importancia 
da conservación dos elementos 
naturais.

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

1 2 3 4

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.

1 2 3 4

 Identifica conceptos de orden 

temporal.

Non identifica conceptos de
orden temporal.

Identifica con axuda conceptos
de orden temporal.

A maioría das veces identifica
correctamente conceptos de 
orden temporal.

Identifica conceptos de orden 
temporal.

 Coñece a medida do paso do 

tempo manexando o calendario, 
discriminando entre presente, 
pasado e futuro.

Non coñece a medida do paso
do tempo .

Coñece con axuda a medida do
paso do tempo manexando o 
calendario.

Coñece a medida do paso do 
tempo manexando o calendario
pero precisa axuda para 
discriminar entre presente, 
pasado e futuro.

Coñece a medida do paso do 
tempo manexando o calendario, 
discriminando entre presente, 
pasado e futuro.
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RÚBRICAS VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º TRIMESTRE
BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

1 2 3 4

 Expresa a percepción da súa 

propia identidade.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Expresa oralmente a súa 

autodescrición.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Manifesta verbalmente unha visión 

positiva das súas características 
físicas e calidades persoais.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Identifica e comunica as súas 

emocións.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Describe oralmente os signos 

físicos que acompañan as 
diferentes emocións

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Dramatiza diferentes estados 

de ánimo.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Participa na práctica de técnicas 

de relaxación.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Emprega algunhas estratexias que

lle axudan a sentirse mellor. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Interpreta o contorno e 

desenvólvese nel con autonomía.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Realiza as tarefas seguindo

as pautas acordadas. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Analiza e manifesta 

verbalmente qué e cómo 
aprendeu.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

RÚBRICAS VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º TRIMESTRE
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BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS
1 2 3 4

 Imita e reproduce expresións, 

sentimentos e estados de ánimo 
coordinando a expresión verbal coa 
facial e corporal.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Responde preguntas relacionadas

con situacións vividas e con imaxes 
observadas.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Emprega a comunicación verbal 

para comunicar afectos e emocións 
con amabilidade.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Expresa axeitadamente, 

experiencias, ideas, pensamentos e 
emocións en exposicións orais. Nunca

Ás veces Case sempre Sempre

 Escoita, entende e dá sentido ás 

ideas que expoñen outras persoas 
durante o traballo en equipo

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Conversa sobre un tema proposto

e respecta a quenda de palabra. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Describe oralmente as 

características de diferentes persoas. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Recoñece e explica emocións e 

estados de ánimo das demais 
persoas.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Identifica e comunica as 

emocións dos e das personaxes en 
fotografías, pinturas ou películas.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

124



 Dramatiza feitos observados, 

reflectindo os sentimentos e 
estados de ánimo dos e das 
protagonistas.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Representa e dramatiza 

diferentes formas de vida.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Identifica necesidades dos seus

compañeiros e compañeiras, 
resalta as súas calidades e emite 
cumprimentos.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

RÚBRICAS VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 3º TRIMESTRE
BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS

1 2 3 4

 Desenvolve actitudes de 

colaboración en situacións informais 
de interacción social.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Pide axuda, cando a precisa, e 

presta axuda aos compañeiros e 
compañeiras.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Mantén boas relacións cos 

compañeiros e compañeiras. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Pon de manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais compartindo 
puntos de vista e sentimentos 
durante a interacción social na aula.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Soluciona os problemas persoais 

da vida escolar coa independencia 
adecuada a súa idade

Nunca Ás veces Case sempre Sempre
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 Coñece e enumera as normas 

de convivencia da aula. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Pon en práctica procesos e 

razoamentos sinxelos para valorar se 
determinadas condutas son acordes 
ás normas de convivencia escolares.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Fai uso adecuado do material.
Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do 
seu sexo.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Colabora con persoas do outro 

sexo en diferentes situacións 
escolares.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Colabora en campañas escolares 

sobre a importancia do respecto das 
normas de educación viaria.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Recoñece e interpreta o 

significado dos sinais de tráfico de 
uso frecuente.

Nunca Ás veces Case sempre Sempre

 Explica oralmente a importancia 

de respectar os sinais de tráfico. Nunca Ás veces Case sempre Sempre

RÚBRICAS E.PLÁSTICA 1º TRIMESTRE 1 2 3 4
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Describe calidades e características de 
materiais, obxectos e instrumentos presentes no 
contexto natural e artificial. Identifica, nomea e 
debuxa as formas básicas.
Identifica figuras xeométricas básicas.

Nunca. As veces e con
axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre

Usa diferentes tipos de materiais e experimenta 
con eles para crear a posteriori obras plásticas Nunca. As veces e con

axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre

2º TRIMESTRE
Describe calidades e características de 
materiais, obxectos e instrumentos presentes no 
contexto natural e artificial. Identifica, nomea e 
debuxa as formas básicas.
Identifica os tamaños. Identifica e usa as cores 
aprendidas.

Nunca As veces e con
axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre.

Realiza composicións plásticas que 
representen o mundo imaxinario, afectivo e 
social. Nunca

As veces e con
axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre.

3º TRIMESTRE
Recoñece e nomea as principais partes da figura
humana. E realiza representacións básicas dela. Nunca As veces e con

axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre.

Elabora e representa imaxes despois dunha 
presentación audiovisual. Nunca As veces e con

axuda do mestre.

Case sempre de
maneira

autónoma.
Sempre.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN

Entendemos a atención á diversidade como unha intervención dirixida a todo o

alumnado encamiñada a dar resposta ás súas diferentes capacidades, ritmos e estilos

de aprendizaxe. Neste senso é imprescindible por parte dos profesionais que inciden

no proceso educativo do alumno/a un coñecemento o máis exhaustivo do mesmo e a

tal efecto a titora, dende a toma de contacto co seu grupo, levará a cabo unha recollida

de información a través de:

- Documentación existente no expediente do alumno.

- Entrevista co titor/a do curso anterior.

- Entrevista coa xefa do departamento de orientación.

- Entrevista coas familias.

- Aplicación de probas de avaliación inicial.

- Análise do proceso de ensino-aprendizaxe.

- Observación da conduta dentro e fora da aula.

- Datos procedentes de outras probas aplicadas pola orientadora do centro ou os

titores segundo corresponda.

Con toda esta información xa será posible detectar as dificultades amosadas

tanto  polo  grupo  como por  parte  de  algúns  alumnos  que  requirirán  unha  atención

educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por

dificultades específicas da aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por

incorporarse  tardiamente  ao  sistema  educativo,  ou  por  condicións  persoais  ou  de

historia familiar.

Unha vez detectas as dificultades ou necesidades as medidas de intervención

poderán ser as seguintes segundo o caso:

- Adoitar  organizacións  flexibles  dentro  da  aula:  Para  potenciar  o  traballo  con

grupos  heteroxéneos  de  alumnos/as,  con  respecto  polos  principios  básicos  da

organización  e  do  funcionamento  dos  grupos,  practicando  estratexias  inter  e

intragrupais.
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- Adoitar enfoques metodolóxicos dentro da aula que mellor respondan ós perfiles

individuais  dos  alumnos  e  alumnas  (visuais,  cenestésicos,  auditivos,  pragmáticos,

activos, reflexivos....)

- Actividades de reforzo ou ampliación:  en función dos progresos acadados polo

alumnado en relación  ós  obxectivos  propios  de cada unidade didáctica,  poderanse

propoñer actividades de reforzo para aqueles alumnos/as que amosen máis dificultades

na adquisición dos mesmos e actividades de ampliación para aqueles que manifesten

un ritmo de aprendizaxe máis rápida.

- Programas de intervención grupal ou individual deseñados polo D.O.

- Elaboración de adaptacións curriculares significativas (ACS)

Correspóndelle  ó  departamento  de  orientación  a  valoración  das  necesidades

educativas,  no  ámbito  da  orientación,  dos  alumnos  e  alumnas  do  seu  contorno  e

deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención.

O  alumnado  de  1º  curso  de  Educación  Primaria   con  necesidades  especiais  ou

dificultades especificas de aprendizaxe , son: 

1ºA. -Tres alumnos que reciben apoio da especialista en A.L.

1ºB. -Un alumno que recibe apoio da especialista de A.L.

    -Un  alumno  con  dificultades  a  nivel  curricular  en  observación  e  que  tivo  un

seguimento o curso pasado dende o D.O.

         -Un alumno repetidor para o que se tomarán as seguintes medidas: 

• Apoio  por  parte  da  especialista  en  Pedagoxía  Terapéutica  e  da  mestra  titora,

ademais apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria.

• Seguimento do Plan Específico de Recuperación segundo a Orde do 9 de xuño de

2016 que regula a avaliación e a promoción do alumnado que curso Ed. Primaria

na Comunidade Autónoma de Galicia.
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8. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

Todas as áreas do currículo contribúen, como norma, ó desenvolvemento do hábito

lector do alumnado. Para iso deseñamos tempos como “A hora de ler” que, como marca a

propia lei, ocupa un espazo importante do horario lectivo (media hora diaria). Neste tempo

desenvólvense distintos tipos de actividades que van dende a lectura individual  (e de

material  escollido  polo  alumno  ou  alumna)  ata  actividades  de  lectura  compartida,

dramatizacións, análise da prensa (fundamentalmente dixital)...

Ademais teñen acceso de diferentes xeitos ao uso da biblioteca do centro:

 Como lectores habituais.

 Como investigadores nas actividades organizadas da aula (todos os grupos teñen

horario asignado pola Comisión de Biblioteca).

 Coas  celebracións  vinculadas  a  autores  e  conmemoracións  para  promover  a

lectura (Día do Libro, Día de Rosalía, Día da poesía e a xa mencionada Semana

das Letras Galegas)

OBXECTIVOS:

a) Bibliotecas de aula e centro:

-  Despertar, crear e extender o gusto pola lectura.

-  Desenvolver  a  imaxinación  e  a  creatividade  a  través  dos  recursos  que  ofrece  a

biblioteca.                             

-  Seguir profundizando nos hábitos de comportamento na biblioteca.

- Desenvolver hábitos de coidado e respecto polos libros e demais materiais existentes.

- Aprender a buscar, organizar e aplicar a información dispoñible.

-Manexar autónomamente os recursos dispoñibles na biblioteca. Aquí amplíanse os

coñecementos que adquirimos na aula

-Respectar un clima de silencio que deberá concurrir na biblioteca.
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-  Ampliar a súa visión do mundo, abrir a súa mente a outras realidades e culturas con

actitude de respecto.

- Despertar a necesidade de elaborar as súas propias creacións.

b) Lectura:

-   Ler  de  forma  axeitada  diferentes  textos  escritos  (fluidez  lectora,  comprensión,

entoación).

- Fomentar a escoita activa.

- Dramatizar contos, poesías, diálogos, conversacións para potenciar a expresión oral,

entoación e comunicación.

- Tomar conciencia das regras básicas de ortografía e uso correcto das mesmas.

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS.

1. LECTURA DIARIA NA CLASE: Realizarase lectura diaria na clase, durante 30

minutos de xeito específico, de variedade de textos en distintos formatos.

 Este tipo de actividade axúdalles a recoñecer as ideas principias dos textos e a

saber relacionar a distinta información.

2.  LECTURA NA BIBLIOTECA: Adicarase unha hora á semana para    cada

grupo, como mínimo, para realizar lecturas no espazo da Biblioteca, de calquera tipo de

textos, habituando aos alumnos/as ás  normas básicas que é necesario cumprir cando

acudimos a unha  delas, sexa á escolar, á municipal... 

3.  ANIMACIÓN Á LECTURA: Propoñerase a lectura de libros adecuados á súa

idade. Ao rematar de ler o  deberá ser adaptada á idade dos nenos aos que se vai a

presentar o traballo.

Por parte de profesionais: Solicitarase ás distintas editoriais a  súa colaboración

para esta actividade.

4.-   CELEBRACIÓNS,  EFEMÉRIDES:  Faranse  diversas  actividades  para  as

celebracións. Entre outras:

 Día do Libro ( 23 de Abril). Lectura compartida en cada clase dun texto literario

proposto. Traballos elaborados polo alumno de autores da literatura española.
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Celebración do día das Letras Galegas (17 de Maio). Realizaranse traballos sobre

a vida e a obra do escritor a quen se lle adica esa homenaxe. Faranse murais con

tódolos traballos.

  Día da Biblioteca ( 24 Outubro )

  Entre outras celebracións

5. MARCAPÁXINAS : Confección dun marcador persoal, para utilizar cada vez

que o alumno lea un libro.

9. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜISTICO

Para unha valoración positiva e a mellora da competencia lingüística tanto no uso

da lingua galega coma no uso da lingua castelán dos membros da comunidade

educativa realizaremos as seguintes actividades:

- Elaboración de materiais básicos tales como vocabularios específicos.

- Manter e actualizar a bibliografía que haxa ao respecto e que se concentrará

na biblioteca do centro. Así como manter informados aos departamentos sobre a

mesma.

- Aportar información sobre materiais didácticos noutros soportes (  internet,

vídeos, DVD).

Medidas  adoptadas  para  que  o  alumnado  con  insuficiente  dominio  das

linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten.

 O/ A titor/a realizará un plan de reforzo para que o alumno/a con insuficiente

dominio das linguas poida seguir o curriculum sen dificultade.

 Reforzo por parte da profesora de pedagoxía terapéutica, cando exista unha

discrepancia curricular en relación o grupo aula no que se escolarice. No caso de

ser necesario. o apoio establecerase un horario para o reforzo educativo levado a

cabo polo profesorado do centro educativo.
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 As medidas de apoio en coordinación co departamento de orientación ou

outros axentes externos que participen no seu proceso de ensino/aprendizaxe.

 Favorecerase a través do equipo de biblioteca a incorporación á nova lingua

co préstamo de material didáctico (vídeos, libros, películas, revistas…)

Actividades que se van a organizar para a dinamización da lingua galega:

NOVEMBRO MAGOSTO-  SAMAÍN:  cantigas,  poesías,  danzas,

xogos populares.

XANEIRO DÍA  DA  PAZ:  contos,  manifesto,  cantigas,

dramatizacións

FEBREIRO ENTROIDO: cantigas, danzas, composicións plásticas

MARZO DÍA  DA  MULLER  TRABALLADORA:  búsqueda  de

información, narracións, exposicións

ABRIL DÍA  DO  LIBRO:  elaboración  de  contos,  poesía,

contacontos, búsqueda de contos antigos..

MAIO LETRAS GALEGAS: recitacións de poesías, cantigas,

exposicións  da  vida  e  obra  do  personaxe

homenaxeado…

Este curso, as conmemoración só se realizarán a nivel de aula a causa das restricións

establecidas no centro para manter as medidas de seguridade. 

 

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

Pretendemos que o alumnado deste nivel comece cunha aproximación ás TIC 

integrando estas no traballo diario da aula. Para iso usaremos o ordenador da aula, con

conexión a internet, co proxector de pantalla e co encerado dixital interactivo, para 

realizar actividades de grupo en soporte dixital. 
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11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

Aínda  que  as  diferentes  áreas  de  traballo  poden  contribuír  de  xeito  diferente,

segundo os perfís competenciais propostos, cremos que a filosofía de traballo ten que

estar enmarcada nas seguintes premisas:

Atención á persoa

 Procurarase o benestar emocional do alumnado

 A educación en valores como marco de convivencia.

 Atención e respecto ás diferenzas individuais.

 Propoñer apoio e reforzo nos procesos que impliquen maior dificultade.

 Desenvolver todas as accións precisas para que se coñeza o Plan de Convivencia.

Atención á contorna

Entendendo como tal todos os espazos nos que desenvolvemos a vida cotiá, tanto

na  escola  como  fora  dela.  Así,  proporcionaranse  todos  os  medios  precisos  para  a

concienciación cara ó respecto polo entorno natural propio do centro (patios e zonas de

xogo) e do coñecemento da riqueza natural do concello.

Ademais procurarase que a través das Normas de Organización e Funcionamento

o  alumnado  e  o  profesorado  teñan  unha  referencia  clara  para  propiciar  un  clima  de

traballo agradable que contribúa ó benestar emocional antes mencionado.

Coidado das relacións coa comunidade educativa.

Para reforzar  estes principios,  o  profesorado procurará manter  unha relación

permanente,  a  través das titorías  e  dos órganos colexiados correspondentes,  coas

familias. A titora será a responsable desta coordinación, se ben todo o profesorado é

responsable de facilitala.

 

12. MÍNIMOS ESIXIBLES E ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN.

LINGUA GALEGA E LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar.
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  1.1.   Comprender  a  información  xeral  e  relevante  de  textos  orais  moi  sinxelos

procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil.

  3.1.  Participar nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e

contestando se é preciso.

  3.2.  Seguir unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do

traballo.

  5.3.  Utilizar a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e

valora o seu uso fóra dela.

  5.6.  Participar na conversa formulando e contestando preguntas..

  6.1.   Usar  fórmulas  sinxelas  de  tratamento  adecuadas  para  saudar,  despedirse,

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.

  8.1.   Expresar  oralmente  coa  pronuncia  e  entoación  adecuada  a  cada  acto

comunicativo e propia da lingua galega.

Bloque 2: Comunicación escrita: ler.

  1.3.  Localizar 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).

  3.2.   Ler  textos  sinxelos  en  voz  alta,  acadando  progresivamente  a  velocidade

axeitada.

  7.2.  Expresar, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1.2.  Elaborar pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo.

  1.4.  Aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas.

  6.1.  Presentar dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas:

disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica.

Bloque 4. Coñecemento da lingua.
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  2.1.  Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu

valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

  3.1.  Recoñecer a relación entre son e grafía.

  3.2.  Separar as palabras que conforman un enunciado.

Bloque 5. Educación literaria.

  1.1.  Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: breves contos,

poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

  2.1.  Ler, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para

chegar progresivamente á autonomía lectora.

  2.2.  Ler, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para

chegar progresivamente á expresividade lectora.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

  1.1.  Emplear la lengua oral con distintas finalidades, y como forma de comunicación y

de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos y situaciones.

  3.1.   Expresar con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo,

entonación y volumen.

  3.3.  Participar activamente en la conversación, contestando preguntas y haciendo

comentarios relacionados con el tema de la conversación.

  4.2.  Comprender la información general en textos orales de uso habitual.

  5.1.   Utilizar  un  vocabulario  adecuado  a  su  edad  en  sus  expresiones  para  las

diferentes funciones del lenguaje.

  6.2.  Obtener las principales ideas de un texto.

  6.4.   Utilizar  la  información  recogida  para  llevar  a  cabo  diversas  actividades

individuales o colectivas.
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  9.1.   Utilizar  de  forma  efectiva  el  lenguaje  oral  para  comunicarse  y  aprender,

escuchando activamente.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer.

  1.1.  Leer en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad,

fluidez y entonación adecuada.

  2.1.  Entender el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales de los

textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.

  6.2.  Ler voluntariamente textos propuestos o elegidos por el alumno o por la alumna y

manifiesta su opinión sobre ellos.

  7.1.  Esforzarse por comprender e interpretar las diferentes lecturas.

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir.

  1.2.   Escribir  textos  breves  en  los  que  comunica  conocimientos,  experiencias  y

necesidades.

  2.3.  Reproducir frases o textos dictados con corrección.

  4.1.  Poner interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

  6.2.  Presentar los escritos con limpieza, claridad, precisión y orden.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

  1.1.  Interiorizar progresivamente el proceso de lectoescritura.

  2.3.  Utilizar correctamente las normas de la concordancia de género y de número.

  3.1.  Incorporar en su expresión oral y escrita nuevo vocabulario relativo a ámbitos

cercanos.

Bloque 5. Educación literaria.

  1.1.  Escuchar y leer cuentos tradicionales.

  1.3.  Reelaborar cuentos tradicionales introduciendo variaciones individualmente y en

grupo.
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3.1.   Memorizar  y  reproducir  textos  orales  breves  y  sencillos,  cuentos,  poemas,

canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas.

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.

  1.1.  Iniciarse en la comunicación verbal de forma razonada del proceso seguido en la

resolución de un problema de matemáticas o en contextos de realidad.

  2.3.  Iniciarse en la reflexión sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las

operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los  resultados,  comprueba  e  interpreta  las

soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc.

  2.5.  Iniciarse en la identificación de interpretación de datos y mensajes de textos

numéricos sencillos de la vida cotidiana (folletos publicitarios, rebajas...).

  4.1.  Iniciarse en la profundización en problemas una vez resueltos, analizando la

coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos.

  6.1.  Iniciarse en la práctica del método científico, siendo ordenado, organizado y

sistemático.

  7.1.  Iniciarse en la realización de estimaciones sobre los resultados esperados y

contrastando su validez, valorando los pros y los contras de su uso.

12.1.  Iniciarse en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de

cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas.

Bloque 2. Números.

  1.3.   Leer, escribi  y ordenar números naturales hasta el  99, aplicándolo a textos

numéricos y a situaciones de la vida cotidiana.

  1.4.  Nombrar o escribir el número anterior y el posterior de cualquier número menor

que 100, reconociendo el sentido de la seriación.

  3.1.  Utilizar los algoritmos estándar de suma y resta, y los aplica a la resolución de

problemas.
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  3.2.  Contar de manera ascendente y descendente.

  3.3.  Contar de manera progresiva de diez en diez.

  4.2.  Iniciarse en la reflexión sobre el proceso de resolución de problemas, revisando

las  operaciones  utilizadas,  las  unidades  de  los  resultados,  comprobando  e

interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo.

Bloque 3. Medidas.

  1.1.  Utilizar los instrumentos y las unidades de medida más adecuados para medir

objetos, espacios y tiempos, explicando oralmente el proceso seguido.

Medida de tiempo:

  2.1.  Emplear expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar

a cabo a lo largo de un día.

  2.2.   Identificar  los  días  de  la  semana,  los  meses  del  año  y  las  estaciones,

relacionándolos con eventos escolares y meteorológicos.

  2.3.  Reconocer la unidad de tiempo adecuada para expresar diferentes duraciones.

Sistemas monetarios:

  3.1.  Identificar las monedas y los billetes de curso legal (billetes de 5, 10, 20 y 50

euros).

Bloque 4. Geometría.

  1.1.  Describir la situación de un objeto, utilizando los conceptos izquierda-derecha,

delante-detrás, arriba-abajo y cerca-lejos.

  1.3.  Realizar un recorrido a partir de una información oral que incluya los conceptos

izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo y cerca-lejos.

  2.2.   Observar,  manipular,  identificar,  diferenciar,  describir  y  reproducir  formas

rectangulares, triangulares y circulares, utilizando un vocabulario básico (líneas curvas

y rectas, lados...).

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
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1.5.  Resolver problemas que impliquen una sola orden, planteados a partir de gráficas.

CIENCIAS DA NATUREZA

Bloque 1. Iniciación á actividade científica.

  1.1.  Buscar, seleccionar e organizar, de xeito moi guiado, información concreta e

relevante,  analízaa,  saca  conclusións,  comunica  a  súa  experiencia,  reflexionando

acerca do proceso seguido e comunicándoo oralmente e por escrito.

  3.1.  Utilizar, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques

de contidos.

  4.2.  Usar algunhas estratexias para aprender a aprender, preguntando para obter

información e pedindo aclaracións.

  5.2.   Iníciarse  na  planificación  e  execución  de  accións  e  tarefas  manifestando

autonomía e iniciativa.

Bloque 2. O ser humano e a saúde.

  1.1.  Identificar e describir as partes do corpo humano.

  2.1.  Identificar os alimentos necesarios para unha alimentación saudable.

  3.1.  Recoñecer algún dos elementos dunha dieta equilibrada e selecciónaos de entre

varios argumentando a decisión.

  4.1.  Desenvolver hábitos para de coidado do corpo, valorando a hixiene persoal, o

descanso, o uso adecuado do tempo libre e a atención ao corpo.

  6.1.   Iníciarse  na  identificación  das  emocións  e  sentimentos  propios  e  dos

compañeiros, manifestando condutas empáticas.

Bloque 3. Os seres vivos.
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  1.1.  Observar e describir múltiples formas de vida e identifica as diferenzas entre

seres vivos e os obxectos inertes.

  1.3.  Manifestar e desenvolver hábitos de coidado e respecto polos animais.

  3.1.  Observar de xeito directo e indirecto animais, identificándoos, nomeándoos e

clasificándoos  segundo  elementos  observables,  onde  viven?,  como  nacen?,  que

comen?, segundo a súa pertenza a algún dos principais grupos.

Bloque 4. Materia e enerxía.

  2.1.  Manifestar actitudes conscientes, individuais e colectivas, fronte a determinados

problemas ambientais.

  2.2.  Reducir, reutilizar e reciclar obxectos na aula e no centro.

Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas.

  2.1.   Observar,  identificar  e  describir  oficios  tendo  en  conta  os  materiais,  as

ferramentas e as máquinas que utilizan.

  3.1.  Facer un uso adecuado das substancias, os materiais, e ferramentas na aula.

CIENCIAS SOCIAIS

Bloque 1. Contidos comúns.

  2.2.  Analizar, de xeito guiado, informacións relacionadas coa área e manexa de forma

sinxela imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as Tecnoloxías da Información

e a Comunicación..

  3.3.  Expóñer oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área,

que manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos.

  5.2.  Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable,

construtivo e solidario, e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.

  9.1.  Mostrar actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que lle fan

activo ante as circunstancias que o rodean.
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10.1.  Desenvolver actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas

alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.

Bloque 2. O mundo que nos rodea.

  1.1.  Describir oralmente os elementos básicos do medio natural.

  3.1.  Identificar e describir oralmente os fenómenos meteorolóxicos (chuvia, neve,

trono, raio, etc.) que se producen no seu contorno máis próximo.

  4.2.  Discriminar as partes do día e describe oralmente o que fai en cada unha delas.

  5.2.  Valorar a auga como un ben escaso e desigualmente repartido e realiza un

consumo responsable desta.

  6.1.  Diferenzar entre elementos naturais e os que construíu o home no seu contorno

próximo, e descríbeos oralmente.

  7.1.  Desenvolver actitudes positivas fronte a problemas ambientais.

Bloque 3. Vivir en sociedade.

  1.1.  Identificar as relacións de parentesco e discrimina os roles familiares.

  3.1.  Valorar a súa pertenza a certos grupos sociais (familia, escola, grupo de iguais)

recoñecendo as súas características e trazos propios.

  4.2.  Respectar os demais e as normas establecidas (escoita as intervencións, espera

a quenda de palabra, achega ideas, fai preguntas en relación co tema, etc.).

  5.4.  Recoñecer e nomear os diferentes elementos que compoñen a rúa.

  5.5.  Enumerar algunhas características das aldeas, as vilas e as cidades.

  6.1.  Coñecer e respectar as normas básicas de seguridade viaria e utilízaas tanto

como peón como usuario de medios de transporte (abrocharse o cinto, non molestar ao

condutor...).

Bloque 4. As pegadas do tempo.

  1.2.   Realizar  unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia,  con

axuda dos adultos, atendendo ás nocións básicas do tempo.
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  2.2.  Clasificar temporalmente diferentes imaxes atendendo a nocións como: antes,

agora, despois.

  3.2.  Saber os días da semana e, situados nun, recoñece os anteriores e posteriores.

  3.3.  Saber os meses do ano, recoñéceos no calendario e busca os anteriores e

posteriores. Ademais, sabe situarse máis preto do principio-medio-final.

  4.1.  Localizar nunha sinxela liña do tempo a súa historia persoal desde o nacemento

ata a idade actual.

  5.2.   Identificar  acontecementos do pasado e do presente,  e  a súa relación  con

aspectos históricos próximos á súa experiencia.

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa.

  1.1.  Debuxar a propia imaxe corporal.

  1.3.  Considerar positivamente as súas características físicas e as súas calidades

persoais.

  2.1.  Identificar e comunicar as súas emocións.

  2.3.  Dramatizar diferentes estados de ánimo.

  4.1.  Realizar as tarefas de forma responsable.

  4.3.  Manifestar comportamentos responsables e saudables.

  5.3.  Respectar a igualdade de dereitos de nenos e nenas no xogo.

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais.

  1.3.  Empregar a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade.

  2.1.   Expresar  adecuadamente  experiencias,  ideas,  pensamentos e  emocións en

exposicións orais.

  3.2.  Recoñecer e explicar sentimentos e emocións dos demais.
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  4.1.  Mostrar actitudes de respecto cara a un mesmo e cara aos demais.

  4.3.  Identificar as necesidades dos compañeiros, resalta as súas calidades e emite

cumprimentos.

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais.

  1.3.  Mantér boas relacións cos compañeiros.

  2.1.  Mantér unha independencia adecuada á súa idade para solucionar problemas

persoais da vida escolar.

  3.2.  Por en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas

condutas son acordes ás normas de convivencia escolares.

  4.3.  Explicar oralmente a importancia de respectar os sinais de tráfico.

PLÁSTICA

Bloque 1. Educación audiovisual.

  1.2.  Entender que un debuxo é unha representación da realidade.

  1.4.  Realizar debuxos a partir de fotografías onde se distingue o obxecto ou realidade

representado.

Bloque 2. Debuxo xeométrico.

  2.1.  Distinguir a diferenza entre as figuras xeométricas.

Bloque 3. Expresión artística.

  1.2.  Realizar composicións utilizando o punto para configurar diferentes formas.

  2.1.  Utilizar de xeito coherente todo o espazo facilitado para a realización dos seus

debuxos.

  3.3.   Utilizar  as  pinturas  de  madeira  nas  súas  composicións  coñecendo  as

posibilidades gráficas que ofrecen.
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13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Na  P.X.A.  anual  recollemos  a  planificación  que  o  centro  propón  para  a

participación  en  actividades que reforcen o  desenvolvemento  do  currículo  fora  das

actividades propias da aula, sendo suspendidas todas as que sexan organizadas polo o

concello ou calquera outro organismo que deseñe actividades educativas e que sexan

avaliadas polo profesorado como pertinentes para a idade que nos compete.

Ademais hai unha serie de actividades que ao levar moitos anos desenvolvéndose

cun éxito notable entre o alumnado e as familias, que ademais contribúen á relación con

estas,  destacamos  como  fundamentais.  Estas  actividades  desenvólvense  de  xeito

interdisciplinar,  polo  que  todas  as  áreas  e  todo  o  profesorado  están  implicados  nas

mesmas pero só conmemoradas a nivel de aula:

 Festa de fin do primeiro trimestre

 Entroido

 Letras Galegas

14- MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN  

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoavaliación  da

realización  e  do desenvolvemento  de programacións  didácticas.  Para  iso,  ao  finalizar

cada  unidade  didáctica  proponse  unha  secuencia  de  preguntas  que  lle  permitan  ao

docente  avaliar  o  funcionamento  do  programado  na  aula  e  establecer  estratexias  de

mellora para a propia unidade.

De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación didáctica

no seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as melloras no

seguinte.
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ADECUACIÓN DA
PROGRAMACIÓN

ASPECTOS A AVALIAR
QUE HAI QIE
MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA
PERSOAL

Preparación das 
clases e materiais 
didácticos

. Hai coherencia entre o que se programou e o 
desenvolvemento das clases.

. Existe unha distribución temporal equilibrada.

. O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo.  

Metodoloxía

. Tivéronse en conta as aprendizaxes significativas.

. Estratexias metodolóxicas seleccionadas.

. Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 
contidos, …)

. A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do alumno/a.

Regulación da 
práctica docente

. Grado de seguimento dos alumnos.

. Validez dos recursos utilizados na clase para as 
aprendizaxes.

. Temporalización das unidades didácticas.

. Desenvolvemento dos obxectivos didácticos.

. Manexo dos contidos na unidade.

Avaliación das 
aprendizaxes

. Claridade nos criterios 
de avaliación.

. Os criterios para unha avaliación positiva atópanse 
vinculados aos obxectivos e contidos están acordados 
entre o profesorado.

. Os criterios de cualificación están axustados á 
tipoloxía de actividades planificadas.

. Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 
numerosas variables das aprendizaxes.

. Uso de diversas ferramentas de avaliación.
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ADECUACIÓN DA
PROGRAMACIÓN

ASPECTOS A AVALIAR
QUE HAI QIE
MELLORAR...

PROPOSTAS DE MELLORA
PERSOAL

Descritores e 
desempeños 
competenciais

.  Son medibles e graduables.

. Adecúanse ás características do alumnado e do grupo.

Información ás 
familias

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación 
danse a coñecer aos alumnos e á s familias.

Medidas de 
atención á 
diversidade

.  Adóptanse medidas con antelación para coñecer  as
dificultades de aprendizaxe.

.  Ofrecéronse  resposta  ás  diferentes  capacidades  e
ritmos de aprendizaxe.

. As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.

.  Aplicáronse medidas extraordinarias recomendadas 
polo equipo docente atendendo os informes 
psicopedagóxicos.

 
Outras medidas 
incorporadas á PD 
durante o curso

. Aportou solucións individuais.

. Aportou solucións ao grupo.

. Resultou suficiente.

160


