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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

1ª AVALIACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

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

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 
traballar individualmente e en equipo, 
ademais de respectar os/as 
compañeiros/as, o material e as normas 
de convivencia.

A maioría das veces repecta os/as 
compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

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

CNB2.1.1. Identifica as similitudes e 
diferenzas entre as persoas valorando a 
súa diversidade.

Identifica similitudes e diferenzas 
entre as persoas.

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio 
corpo.

De forma guiada recoñece partes do 
propio corpo.

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

Expresa emocións e sentimentos 
propios.

B2.2. Coñecer e a valorar relación entre o 
benestar e a práctica de determinados 
hábitos: a hixiene persoal, a alimentación 
variada, o exercicio físico regulado sen 
excesos ou o descanso diario.

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable 
cunha alimentación adecuada.

De forma guiada relaciona a vida 
saudable cunha alimentación 
adecuada.

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

Relaciona o exercicio físico e os 
hábitos de hixiene coa súa propia 
saúde.

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

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

Con axuda analiza os seus costumes 
na alimentación diaria.
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 2ª AVALIACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

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

CNB1.1.1. Busca e selecciona información
dunha forma guiada e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

Con axuda busca e selecciona 
información.

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

Manifesta certa autonomía na 
observación e planificación de accións e 
tarefas.

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

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

De maneira guiada explica as diferenzas
entre as plantas e os animais.

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

Identifica as partes dunha planta e 
describe animais.

CNB3.1.3. Mostra condutas de 
respecto e coidado hacia os seres 
vivos.

A maioría das veces mostra condutas de 
respecto hacia os seres vivos.
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1ª AVALIACIÓN DE CIENCIAS SOCIAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES MÍNIMOS

B2.1. Identificar os elementos principais do 
contorno partindo do máis cercano a través da 
observación e o uso das tic.

CSB2.1.1. Elabora e recolle información sobre 
aspectos da súa contorna natural, empregando 
imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC.

Describe os elementos 
básicos do contorno 
máis cercano.CSB2.1.2. Describe os elementos básicos do 

contorno máis cercano.

B3.1. Recoñecer as relacións simples de parentesco
familiar e os seus roles identificándose, situándose e
valorando a pertenza a unha familia con 
características propias así como contribuíndo ao 
reparto equitativo das tarefas domésticas entre os 
seus membros.

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

Identifica as relacións 
de parentesco e 
discrimina os roles na 
súa familia e reparto de
tarefas domésticas.

B3.2. Coñecer e respetar todos os elementos que 
conforman a escola e as súas funcións.

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

Identifica os membros 
de comunidade escolar,
e de xeito xeral coñece 
as tarefas que 
desenvolven.

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

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

Identifica as partes da 
casa e o uso que se fai 
nelas.CSB3.4.2. Identifica diferentes tipos de de 

vivendas e describe oralmente as diferencias.

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

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

Identifica os diferentes 
tipos de localidades.
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B3.6. Coñecer os medios de transporte do seu 
ámbito, as características fundamentais e os 
clasifica segundo a súa función e uso.

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

Coñece diferentes tipos
de medios de 
transporte.

B3.7. Observar e discriminar diferentes elementos 
viarios que debera recoñecer un peón ou peoa para 
unha circulación óptima pola rúa.

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

Coñece as sinais de 
tráfico necesarias para 
os peóns e peoas.
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2ª AVALIACIÓN DE CIENCIAS SOCIAIS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXES MÍNIMOS

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

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

Describe as características básicas
do aire e a auga.

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

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

Coñece o valor e a importancia do 
aire e a auga para a vida. Así como
a necesidade de coidalas.

B2.4. 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.

CSB2.4.1. 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.

Coñece e identifca os fenómenos 
atmosféricos.

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

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

Diferencia entre os elementos 
naturais e os producidos polas 
persoas.

B2.9. Valorar a importancia que ten para a vida dos
seres vivos o coidado dos elementos da paisaxe 
máis próxima.

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

Coñece a importancia do coidado 
dos elementos da paisaxe e dos 
seres vivos.
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1ª AVALIACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

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

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, 
vivencias e emocións propias. 

De forma xeral expresa os seus 
sentimentos, vivencias e 
emocións.

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

Coñece as normas e comeza a 
escoitar e respetar a quenda de  
palabras.

B1.3. Expresarse e comunicarse de 
forma oral e con certa coherencia para
satisfacer as necesidades de 
comunicación en diferentes situacións 
de aula. 

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

Participa de xeito activo nos 
diálogos, debates e exposicións 
orais.

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

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

Ten un vocabulario axeitado a 
súa idade.

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

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

Comprende o sentido global de 
textos sinxelos.

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

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

Canta cancións coñecidas.

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

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais 
sinxelas.

Narra situacións 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,...

Fai descricións de persoas, 
animais ou lugares coñecidos.

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

Utiliza correctamente expresións 
de tempo para ordenar rutinas: 
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mañá, pola noite… pola mañá, onte,....

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

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

Utiliza a linguaxe de xeito 
respetuoso cas diferencias.

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

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

Comeza a ler con entonación 
axeitada textos sinxelos.

B2.4. Mostrar interese e gusto pola 
lectura.

LCB2.4.1. Expresa o gusto pola lectura como fonte
de lecer.

Expresa o gusto pola lectura.

LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas 
preferencias lectoras

Coñece os seus gustos lectores.

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

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de 
aula como fonte de información e lecer.

Utiliza a biblioteca de aula como 
fonte de información e lecer.
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2ª AVALIACIÓN DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, 
textos infantís. 

LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á
representación dramática. 

Fai representacións dramáticas coa 
entonación adecuada.

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

Pide axuda para a realización de 
tarefas.

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.

Progresa na adquisición do hábito 
lector.

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

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

Coida e respecta os seus libros.

B3.1. Interiorizar e utilizar as normas 
básicas de escritura e os seus aspectos 
gráficos

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

Discrimina sons dentro das palabras e
consolida aspectos grafomotores e 
grafías.

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

Identifica e discrimina diferentes 
tipos de textos escritos.

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.

Identifica sílabas e fonemas como 
elementos das palabras.

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

Recoñece o alfabeto.

LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en 
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palabras significativas

LCB4.1.4. Distingue xénero e número en 
palabras habituais

Distingue o xénero e o número nas 
palabras.

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

Utiliza adecuadamente os artigos.

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

Forma grupos nominais con 
concordancia.

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

Utiliza os tempos verbais en textos 
sinxelos.

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos 
sobre as regras ortográficas para favorecer a
comunicación máis eficaz

LCB4.3.1. 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. 

Iniciase na utilización de signos de 
puntuación e normas de ortografía 
propias do nivel.

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

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

Forma e ordena oracións simples.

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

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

Identifica textos sinxelos.

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

Dramatiza con xestos e palabras, 
escenas de contos.

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

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

Comeza a valorar a literatura en 
calquera lingua.
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1ª AVALIACIÓN DE MATEMÁTICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

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

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

Lee,escribe e ordena números ata o 19.
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición 
das cifras en situacións e contextos reais.

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

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

Utiliza números en contextos reais.

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

Interpreta en textos numéricos e da 
vida cotiá números naturais ata o 19.

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

Descompón e compón números 
naturais.

MTB2.2.4. Ordena números enteiros e os 
representa na recta numérica.

Ordena números enteiros.

B2.3. Realizar operacións de cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluindo el cálculo 
mental, en situacións de resolucións de 
problemas.

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

Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación da suma (sen levadas).

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

Realiza cálculos numéricos coa 
operación da resta (sen levadas).

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

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

Recoñece formas rectangulares, 
triangulares e circulares en obxectos.
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2ª AVALIACIÓN DE MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

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

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

Lee, escribe e ordena números ata o 79.MTB2.1.2. Identifica o valor de 
posición das cifras en situacións e 
contextos reais.

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

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

Realiza medicións co palmo, o paso e o pé.

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

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

Realiza comparacións de peso entre 
obxectos.

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

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

Compara recipientes e identifica cal é o de 
maior capacidade.
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                               1º AVALIACIÓN VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

B1.1. Crear unha imaxe positiva dun/a 
mesmo/a valorando positivamente as 
súas características físicas e cualidades, 
expresándoa mediante linguaxe oral e 
representacións.

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

Con axuda expresa a percepción que ten 
da súa identidade.

VSCB1.1.2.Expresa oralmente a
súa autodescripción.

De forma guiada expresa a súa 
autodescrición.

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

Recoñece as súas características de forma 
positiva.

B1.2. Toma conciencia das emocións, 
recoñecendo os signos físicos que as 
poden acompañar

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as 
súas emocións.

Con axuda identifica as súas emocións.

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

Describe algúns signos físicos que 
acompañan ás emocións.

VSCB1.2.3. Dramatiza diferentes 
estados de
ánimo.

Dramatiza os seus estados de ánimo.
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                                 2º AVALIACIÓN VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE             MÍNIMOS

B2.1. Expresar opinións, emocións e 
estados de ánimo empleando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non
verbal.

VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións,
sentimentos e estados de ánimo 
coordinando a expresión verbal coa facial 
e corporal.

Imita sentimentos coordinando a 
expresión verbal coa facial.

VSCB2.1.2. Responde preguntas 
relacionadas con situacións vividas e con 
imaxes observadas.

De maneira guiada responde
preguntas relacionadas con 

situacións vividas.

VSCB2.1.3. Emplea a comunicación 
verbal para comunicar afectos e emocións
con amabilidade.

A maioría das veces comunícase
con amabilidade.

B2.4. Descubrir e comprender as 
diferenzas entre as persoas e realizar 
valoracións positivas das súas cualidades
e facer cumpridos.

VSCB2.4.1. Representa e dramatiza 
diferentes formas de vida.

De forma guiada representa 
diferentes formas de vida.

VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos 
seus compañeiros e compañeiras, resalta 
as súas cualidades e emite cumpridos.

Identifica cualidades nos seus 
compañeiros e compañeiras.
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                       1º AVALIACIÓN DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS.

B1.1. Comprender a información xeral 
e relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia infantil.

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

Comprende a 
información xeral de 
textos orais sinxelos.

B1.2. Comprender informacións 
audiovisuais sinxelas de carácter 
específico procedentes de diferentes 
soportes.

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e 
específicas moi evidentes de documentos audiovisuais 
sinxelos que presentan imaxes e/ou sons moi 
redundantes co contido.

Comprende información 
relevante de 
documentos 
audiovisuais sinxelos.

B1.3. Comprender e producir textos 
orais sinxelos, propios do uso cotián ou 
do ámbito académico.

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

Participa nunha conversa 
entre iguais.

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

Sigue explicacións 
realizadas na clase.

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e 
sinxelos ante a clase.

Elabora textos orais 
breves e sinxelos.

B1.4. Manter unha adecuada actitude 
de escoita ante situacións 
comunicativas cotiás, respectando as 
intervencións dos e das demais.

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

Atende nas conversas.

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en 
situación comunicativas cotiás.

A maioría das veces 
respecta as opinión dos 
demais.

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento Usa fórmulas sinxelas 
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tratamento adecuado nos intercambios 
comunicativos máis habituais.

adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.

para saudar, despedirse, 
agradecer e solicitar 
axuda.

B2.1. Comprender a información 
explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de 
comunicación.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de 
textos sinxelos sobre feitos e acontecementos próximos 
á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 
comunicación social.

Comprende información 
de textos sinxelos 
procedentes dos medios 
de comunicación social.
.

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

Comprende a información
de mensaxes curtas

LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e 
sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica, como os de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e explicacións).

Localiza información 
nunha descrición.

B2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información procedente 
de ilustacións.

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

Comprende a información
de ilustracións.

B2.3. Ler, de forma guiada, textos 
sinxelos, adecuados aos seus intereses 
para chegar progresivamente á 
expresividades e autonomía lectoras.

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

De forma guiada le textos
sinxelos.

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando 
progresivamente a velocidade axeitada.

Le textos sinxelos en voz 
alta.

B2.4. Usar as bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as normas básicas 
de funcionamento.

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro 
respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu 
funcionamento.

Utiliza as bibliotecas de 
aula e de centro.

B3.1. Producir e reescribir textos LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos Reescribe invitacións, 
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sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios de medios de 
comunicación ou os relacionados coa 
escola, respectando as convencións 
elementais da escrita.

relativos a situación cotiás infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos.

felicitacións ou notas.

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa 
coherencia e de xeito creativo.

Elabora pequenos textos 
escritos.

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. Usa o punto.

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

Usa as maiúsculas.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical moi básica, como apoio á 
comprensión e á producción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento no 
uso da lingua.

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra.

Diferencia as sílabas 
dunha palabra.

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

Identifica nomes propios.

B4.3. Recoñecer a relación entre son e 
grafía, así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da 
escritura.

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

B5.2. Ler de forma guiada textos 
adecuados aos interesesinfantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía.

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

Le textos infantís en 
silencio.

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

Le textos infantís en voz 
alta.
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                                        2º AVALIACIÓN LINGUA GALEGA E LITERATURA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE          MÍNIMOS

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de interacción oral que se 
producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas 
que rexen interacción oral.

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

A maioría das veces respecta 
as quendas de palabra.

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

A maioría das veces respecta 
as opinións das persoas nos 
intercambios orais.

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

Utiliza a lingua galega dentro 
da aula.

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo.

Mira a quen fala nunha 
conversación.

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas.

Participa na conversa.

B1.7. Amosar respecto e cooperación 
nas situacións de aprendizaxe en 
pequeno grupo.

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

Coopera no traballo en 
pequeno grupo.

B1.8. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa
pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega.

Mostra interés por usar unha 
entoación adecuada.

B1.10. Identificar a lingua galega con 
diversos contextos de uso.

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con 
diversos contextos profesionais: sanidade, 
educación, medios de comunicación…

Identifica a lingua galega oral 
no colexio, na sanidade, 
medios de comunicación…

LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da 
Recoñece a posibilidades de 
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lingua galega en conversas con persoas coñecidas ou
descoñecidas.

uso da lingua galega .

B2.6.Ter interese por ter unha 
biblioteca propia.

LGB2.6.1. Amosa interese pola conservación e 
organización dos seus libros propios.

Amosa gustos persoais sobre a
lectura.

B2.7. Amosar certa autonomía lectora
e capacidade de selección de textos 
do seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias.

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con 
certa autonomía, en función dos seus gustos e 
preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, as súas
preferencias lectoras.

Con axuda explica as súas 
preferencias lectoras.

LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas.

De maneira guiada expresa 
opinións sobre lecturas feitas.

B3.2. Utilizar de xeito guiado 
estratexias para a produción de textos,
respondendo as preguntas da para 
quen, e que escribir, recoñecendo o 
tipo de texto (nota, aviso, conto).

LGB3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias para a
produción de textos, respondendo as preguntas de 
para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de 
texto (nota, aviso, conto).

Con axuda utiliza estratexias 
para a escribir diferentes tipos
de textos.

B3.6. Interesarse pola presentación 
dos traballos escritos e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa.

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e 
calidade caligráfica.

Sigue as normas básicas de 
presentación dos textos.

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa.

Valora   a lingua   escrita 
como medio de comunicación.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical moi básica, como apoio á 
comprensión e á producción de textos,

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas.

Recoñece palabras en textos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 20 DE 23 CENTRO:CEIPP SANTA MARÍA
CURSO: 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA



así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua.

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

Recoñece o xénero e o número 
en palabras.

B5.1. Recreación e reescritura moi 
sinxela, usando modelos, de diversos 
textos literarios (narrativos ou 
poéticos): breves contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas,cantigas
e xogos de sorte.

LGB51.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 
diversos textos literarios: breves contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte; usando modelos.

Reescribe de xeito moi sinxelo 
textos literarios.

LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da 
literatura galega como fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

Valora textos sinxelos da 
literatura galega.

B5.3. Recrear e compoñer breves 
relatos a partir de modelos sinxelos.

LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir 
de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais.

Compón breves relatos a partir
de modelos sinxelos.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos: Observación, revisión de traballo, probaas específicas.

Instrumentos: Rexistro anecdótico, listas de control, rúbricas, escalas de valoración, cartafol, 
ficha de control, caderno do alumno, fichas de recollida de información, pequenas 
investigacións, exposicións orais.

Cualificación final

A 3ª avaliación non se cualificará, a nota final será a media aritmética das cualificacións da 
primeira e segunda avaliación, redondeada á centésima máis próxima e, en caso de 
equidistancia, á superior. As tarefas de reforzo e ampliación realizadas durante a 3ª avaliación
poderanse ter en conta única e exclusivamente para mellorar a media final.
Promocionarán de curso os/as alumnos/as que acaden os mínimos establecidos nas 
adaptacións das programacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Avaliación de
materia

pendentes
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE. 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO,
AMPLIACIÓN)

Actividades
Actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados.
Actividades de ampliación para a 3ª avaliación traballando os contidos mínimos 
establecidos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado escolarizado no 1º curso de educación primaria conta con medios 
necesarios para a utilización das tics como ferramenta principal de traballo.

Materiais e recursos Vídeos explicativos, actividades interactivas, power point, actividades en pdf, retos, 
libros de texto interactivos.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao
alumnado e ás

familias
Correo electrónico, espazo abalar, teléfono, aula virtual do centro.

Publicidade Aula virtual, abalar.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 23 DE 23 CENTRO:CEIPP SANTA MARÍA
CURSO: 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA


