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1.- CONTEXTO 

Esta programación foi deseñada para un grupo de 21 alumnos e alumnas 
de 1º nivel de Educación Primaria. O grupo está formados por alumnado con 
distintos ritmos e estilos de aprendizaxe. De modo que é unha programación 
aberta e flexible para que se adapte a cada caso particular dando resposta a 
todas as situacións e necesidades concretas. 

O CEIPP Santa María foi construído grazas aos cartos enviados polos 
emigrantes desta vila en Cuba e conta con grande tradición. A el asisten fillos, 
netos e ata bisnetos de antigos alumnos. 

Os aspectos do noso contexto socioeconómico e cultural que caben destacar son 
os seguintes: 

- Existe unha pequena porcentaxe de poboación doutras comunidades e países 
que inflúe na nosa comunidade escolar. 

- É un entorno basicamente castelán pola influenza externa que sempre houbo 
por ser núcleo industrial. 

- O nivel socio-cultural,  é medio- alto. 

- A familia valora como importante o estudo para o futuro dos seus fillos. 

- Os rapaces permanecen cinco horas no centro en sesión de mañá, de 9.00 a 
14.05, sen quedar ás tardes para realizar actividades extraescolares debido ao 
contexto covid,19. 

- O colexio está no centro do núcleo urbán e case todos os alumnos veñen 
andando. 

- Pola súa situación emprégase ao longo do ano para a celebración de 
actividades socioculturais do Concello. 

- A estrutura do edificio presenta moitas limitacións debido á súa antigüidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- METODOLOXÍA 

1.-  Estratexias metodolóxicas 

Aspectos xerais 

1. Deseñaranse tarefas de aprendizaxe integradas  (TAI) que 
lles permitan aos alumnos avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis dunha competencia ao mesmo tempo (este curso, alo menos unha 
por trimestre). 

2.  A acción docente promoverá que os alumnos sexan capaces 
de aplicar as aprendizaxes nunha diversidade de contextos. 

3.  Fomentarase a reflexión así como a realización de tarefas 
que supoñan un reto para os alumnos e eso sirva tamén de motivación. 

4.  As tarefas deberán ter en conta  o uso significativo da 
lectura, escritura, Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e a 
expresión oral. Polo tanto poderanse adaptar a un contexto telemático se 
fora preciso. 

5.  A actividade da aula favorecerá o traballo individual, o 
traballo en equipo e o traballo cooperativo sempre que o protocolo covid o 
permita podendose adaptar a unha aprendizaxe telemática. 

6.  Así mesmo, poderanse realizar agrupamentos flexibles en 
función da tarefa e das características individuais dos alumnos co obxecto 
de realizar determinadas tarefas de enriquecemento ou reforzo sempre 
qeu o protocolo covid o permita 

7. Procurarase organizar os contidos ao redor de núcleos 
temáticos próximos e significativos. 

8.  O espazo deberá organizarse en condicións básicas de 
seguridade e adaptándose as necesidades do grupo na medida en que 
seña posible debido ás restriccións. 

9. Procurarase seleccionar materiais e recursos didácticos 
diversos, variados, interactivos e accesibles tanto no que se refire ao 
contido como ao soporte para poder adaptarse á docencia telemática. 

Orientacións metodolóxicas 

Para a     CCL –COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Relacionar as actividades de aprendizaxe coa vida do alumnado. 

- Fomentar o esforzo como elemento esencial do proceso de 

aprendizaxe e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 
confianza na propia persoa, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

- Realizar traballos e presentacións a nivel individual, así como en equipo, 
que supoñan a elaboración dun produto significativo a raíz da busca, selección e 
organización de información, amosando habilidade para traballar tanto 



individualmente como de maneira colaborativa sempre que sexa posible debido 
ás limitacións. 

- Incluír exposicións ou debates previamente preparados na actividade 
cotiá da aula. 

- Avaliar as prácticas orais dos demais, co obxectivo de facer explícitas as 
carencias e o progreso do alumnado e de que este, á súa vez, sexa capaz de 
recoñecer as súas dificultades para melloralas. 

- Integrar as tecnoloxías na aula para analizar discursos e debates 
audiovisuais e avaliar discursos propios e alleos gravados e proxectados. 

-  Débese valorar o traballo en grupo, xerando actitudes de cooperación e 
responsabilidade asumindo cada membro o rol correspondente dentro do grupo, 
aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e achegas 
alleas. 

- Crear un recuncho de comprensión lectora con recursos variados que 
poidan ser de interese para o alumnado (cómics, revistas divulgativas, obras de 
ficción de temas variados, etc.) que poidan ser usados polos alumnos que 
finalizasen as tarefas asignadas a modo de actividade de ocio sempre tendo en 
conta o protocolo covid-19. 

- Reforzar os mecanismos que lle permitan ao alumno diferenciar e utilizar 
os diferentes xéneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, persoal, 
académico, social). 

Para a CMCT-COMPETENCIA MATEMÁTICA CIENCIAS E 
TECNOLOXÍCA 

- Iniciar os alumnos no uso das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, para buscar información e para tratala e presentala, así como 
para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil 
realización experimental. 

- Promover a curiosidade, o interese e o respecto cara a si mesmo e cara 
aos demais, cara á natureza, cara ao traballo propio das ciencias experimentais e 
o seu carácter social, e a adopción dunha actitude de colaboración no traballo en 
grupo. 

- Fomentar a participación eficaz e constante do alumno, de modo que 
aprendan a medida que van facendo, sendo especialmente importante a 
observación dos seres e procesos naturais “invivo”, e a experimentación 
mediante a realización de diversas e sinxelas experiencias. 

- Incluír prácticas orais, como exposicións ou debates previamente 
preparados, na actividade cotiá da aula sobre os contidos que o mestre 
seleccione (proles e contras da reciclaxe dos envases, as enerxías renovables, a 
contaminación, as especies en extinción, etc.). 

- Observar, identificar e analizar problemas utilizando a recollida, 
organización e tratamento de datos, a emisión de hipóteses, o deseño e 
desenvolvemento da experimentación, a busca de solucións, e a utilización de 
fontes de información, incluíndo na medida do posible as proporcionadas por 
medios tecnolóxicos e a comunicación dos resultados obtidos. 



- Realizar tarefas manipulativas en que, mediante o uso de técnicas 
plásticas, se poidan consolidar as aprendizaxes propias da área (modelaxe con 
arxila, plastilina, etc.). 

- Posibilitar a existencia dun “recuncho de ciencias” onde poidan recollerse 
os traballos realizados, os murais explicativos dos experimentos do curso, os 
materiais propios da área (microscopio, guantes, etc.) mantendo a aula recollida 
para poder limpar correctamente. 

2.- Outras decisións metodolóxicas 

a.- Agrupamentos 

En función do momento e da necesidade, os alumnos poderanse dispoñer 
de distintos modos: 

s dentro dos grupos 

 estables 

 

- En multitude de casos e dada a metodoloxía proposta será unha boa 
opción colocar as mesas en grupos de catro alumnos enfrontados dous a dous. 
En cada grupo situarase a un alumno que lle poida axudar a outro que o precise 
(sentados en diagonal), e a dous de nivel intermedio. Desta forma, cando 
traballen en parellas, a diferenza de nivel entre eles non será tan grande, e ao 
traballar en grupo haberá alumnos de todos os niveis. 

- A flexibilidade da organización das mesas deberíanos permitir que en 
ocasións, simplemente con xiralas, os nenos puidesen estar colocados en 
parellas mirando no mesmo sentido. 

 

 

b.- Materiais 

- Uso das TIC de maneira habitual a través do ordenador e a pizarra dixital 
da aula,da aula virtual e do blog de clase, ademais da de biblioteca e o manexo 
dos ordenadores da sala de informática, da dedicación de alo menos unha sesión 
semanal na práctica dixital. 

- Aplicacións sinxelas que permitan realizar presentacións.   

- Recursos audiovisuais, prioritariamente o uso de fotografías e vídeos 
sinxelos. 

- Materiais e recursos manipulativos. 

- Uso das actividades interactivas, animacións, vídeos, autoavaliacións, 
etc., do contorno (aproveitando as distintas  editoriais ) tipo JCLIC, EDILIM…. 

- Uso do contorno das editoriais para a interacción profesor-alumno de 
maneira individualizada. 

-  Libro do alumnado, diccionarios, cadernos 



c.- Recursos humanos 

- Teremos en conta todo o persoal que ten relación co alumnado -docentes 
do centro, principalmente aqueles que teñen  relación con ese alumado, como 
son: o/a titor/a, os docentes especialistas (lingua estranxieira, educación física, 
música, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e relixión) e o departamento 
de Orientación 

- Tamén é primordial a adecuada coordinación coa familia e o especialista 
de pedagoxía terapéutica. 

d.- Recursos didácticos 

Criterios de selección: 

- Os materiais proporcionan resposta efectiva ás presentacións xerais de 
intervención educativa e aos aspectos metodolóxicos anteriores. De tal modo, os 
criterios de selección atenderán a: 

- Adecuación ao contexto educativo do centro. 

- Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no 
Proxecto. 

- Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos, presenza dos 
diferentes tipos de contido e inclusión dos temas transversais. 

- Á acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia 
co nivel e a fidelidade á lóxica interna de cada materia. 

- Á adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

- Á variedade das actividades, diferente tipoloxía e a súa potencialidade 
para a atención ás diferenzas individuais. 

- Á claridade e amenidade gráfica e expositiva. 

- Á existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- PRINCIPIOS XERAIS 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa 
finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara un 
sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de 
oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna 
desenvolva ao máximo as súas potencialidades. 

Esta lei modificou o artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para 
definir o currículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos 
de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas, que se desenvolve no 
DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

4.- OBXECTIVOS DA ETAPA 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 
capacidades que lles permitan: 

a)  Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 
de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c)  Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 
conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 
doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 
as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 
non-discriminación de persoas con discapacidade. 

e)  Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houber, a lingua 
cooficial da comunidade autónoma, e desenvolver hábitos de lectura. 

f )  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 
básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas, e 
desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 
de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos 
ás situacións da súa vida cotiá. 

h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, das ciencias 
sociais, da xeografía, da historia e da cultura. 

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 
da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
reciben e elaboran. 



l )  Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na 
construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar 
as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar xeitos 
de comportamento que favorezan o seu coidado. 

ñ)  Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 
contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 
sexistas. 

o)  Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na 
prevención dos accidentes de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- RELACIÓN DOS OBXECTIVOS DE ÁREA, CONTIDOS (ESTRUTURADOS 
EN BLOQUES), CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, ASÍ COMO COMPETENCIAS CLAVE. 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E   LITERATURA 

 

1ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, 
aprender a obrar de 5plica con elas, prepararse para o exercicio activo 
da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo 
propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de 
aplicac e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de 
confianza en sí mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, 
interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución 
pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 
no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que 
se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 
de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 
discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e 
a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as 
linguas. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información 
e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciben e elaboran.



 

- BLOQUE             DE             
CONTIDOS: Bloque 1: Comunicación oral. 
Falar e escoitar 

- CONTIDOS: 

 

 B1.1. Estratexias e normas para o intercambio comunicativo: 
participación; escoita; respecto á quenda de palabra; respecto polos 
sentimentos dos e das demais. 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non 
verbais, especialmente xestos e ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

B1.4. Interese pola ampliación de 
vocabulario. 

B1.5. Creación de redes semánticas moi 
sinxelas. 

B1.6. Comprensión global de textos orais de diversa tipoloxía: 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e 
procedentes de diversas fontes. 

B1.8. Audición e aplicación de textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese 

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

B1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

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

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. 

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

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

      B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar 



No caso de ter que pasar á teledocencia variará o modo de presentar estes 
traballos, pola contra os criterios de avaliación seguirám a ser os 
mesmos. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 
propias. ( CCL/CAA/CSC) 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 
verbais para comunicarse oralmente. (CCL/CSC ) 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade.( CCL) 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social.( CCL/CAA ) 

LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e 
poemas. (CCL/CAA/CCEC ) 

LCB1.9.1. Narración e experiencias persoais sinxelas.( CCL/CSIEE ) 

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

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta 
índole.( CCL/CAA/CSC/CSIEE ) 

 

Bloque 2: Comunicación escrita. 
Ler 

CONTIDOS: 

B2.2. Inicio ás estratexias para a comprensión lectora de 
textos: consideración do título e das ilustracións moi 
redundantes. 

B2.5. Uso da biblioteca como recurso para desenvolver o Plan 
lector. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B2.2. Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados 
ao seu nivel. 

B2.5.  Progresar  na  adquisición  do  hábito  lector. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
BÁSICAS: 

LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as 
ilustracións co tema do texto.( CCL/CAA ) 



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. Ler 

CONTIDOS: 

B3.1. Recoñecemento e utilización de recursos gráficos na 
comunicación escrita. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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.( CCL ) 

 

Bloque 4: Coñecemento 
da lingua 

CONTIDOS: 

B4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. Recoñecemento das 
características e uso das diferentes clases de palabras. Xénero e 
número do nome. Tempos verbais. 

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

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética.( CCL ) 

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e 9plicación 
educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe.( CCL/CD/CAA 



) 

 

Bloque 5: Educación 
literaria 

 CONTIDOS: 

B5.2. Valoración dos textos literarios como fonte de gozo 
persoal. 

 B5.3. Uso da biblioteca de aula como fonte de información e 
lecer. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

  LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, 
 líricos e dramáticos. (CCL/CCEC) 

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como 
fonte de información e lecer.( CCL/CAA) 

 

2ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, 
aprender a obrar de 9plica con elas, prepararse para o exercicio activo 
da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo 
propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo así como 
actitudes de confianza en sí mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución 
pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 
no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que 
se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 
de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 
discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a 
lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as 
linguas. 



i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información 
e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes 
que reciben e elaboran. 

 

- BLOQUES            DE            
CONTIDOS: Bloque 1: Comunicación oral. 
Falar e escoitar 

CONTIDOS: 

B1.1. Estratexias e normas para o intercambio comunicativo: 
participación; escoita; respecto á quenda de palabra; respecto polos 
sentimentos dos e das demais. 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non 
verbais, especialmente xestos e ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

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

B1.4. Interese pola ampliación de 
vocabulario. 

B1.5. Creación de redes semánticas moi 
sinxelas. 

B1.6. Comprensión global de textos orais de diversa tipoloxía: 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e 
procedentes de diversas fontes. 

B1.8. Audición e 10plicación10n de textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese 

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

B1.11. Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas 

B1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B1.1. Participar activamente na comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando o quenda de palabra. 

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

B1.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia 
para satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes 11plicació 
de aula. 



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

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. 

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

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

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

      B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 
propias. ( CCL/CAA/CSC) 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a 
quenda de palabras.( CCL/CAA/CSC/) 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 
verbais para comunicarse oralmente. (CCL/CSC ) 

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

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de 
tecnoloxías dainformación e a comunicación.( 
CCL/CD/CAA/CSC/CSIEE ) 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade.( CCL) 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social.( CCL/CAA ) 

LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e 
poemas. (CCL/CAA/CCEC ) 

LCB1.9.1. Narra 12plicació e experiencias persoais sinxelas.( 
CCL/CSIEE ) 

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais obxectos e 
lugares seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de abaixo a arriba ….( 
CCL) 

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

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas.( CCL/CSC ) 

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



índole. (CCL/CAA/CSC/CSIEE ) 

Bloque 2: Comunicación 
escrita. Ler 

CONTIDOS: 

B2.1. Lectura de distintos tipos 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. 

B2.4. Lectura de diferentes textos como fonte de información e de 
lecer. B2.5. Uso da biblioteca como recurso para desenvolver o Plan 
lector. 

B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal.   

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B2.2. Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados 
ao seu nivel. 

B2.4. Mostrar interese e gusto pola 
lectura. 

 B2.5. Progresar na adquisición do hábito 
lector.  

B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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

LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as 
ilustracións co tema do texto.( CCL/CAA ) 

LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. (CCL) 
LCB2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras 
(CCL) 

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 ) 

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

 

 



 

Bloque 3: Comunicación 
escrita. Ler 

CONTIDOS: 

B3.1. Recoñecemento e utilización de recursos gráficos na 
comunicación escrita. 

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

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

B3.4. Produción de textos segundo Plan de 
escritura. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B3.2. Relacionar códigos verbais e non verbais. 

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



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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. (CCL) 

LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con 
ilustracións redundantes.(CCL) 

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/CD/CAA) 

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 
(CCL/CAA) 

 

Bloque 4: Coñecemento 
da lingua 

CONTIDOS: 

B4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. Recoñecemento das 
características e uso das diferentes clases de palabras. Xénero e 
número do nome. Tempos verbais. 

B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. Aumentativos e 
diminutivos. Comparacións e palabras derivadas. 

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

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética.( CCL ) 



 

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

LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as normas de 
concordancia. (CCL) 

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

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. (CCL) 

LCB4.2.4. Identifica no seu contorno palabas derivadas de outras 
moi evidentes. (CCL) 

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. 

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e 
15plicación educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe.( 
CCL/CD/CAA ) 

 

Bloque 5: Educación 
literaria 

CONTIDOS: 

        B5.1. Coñecemento e lectura guiada de contos tradicionais: 
marabillosos, de fórmulas,    de animais,... 

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

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B5.2. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos. B5.3. Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: 



 

contos, poesías, cómics, adiviñas… (CCL/CCEC) 

LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e palabras, escenas de 
contos. (CCL/CAA/CCEC/CSC) 

LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos. (CCL/CCEC) 

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

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como 
fonte de información e lecer.( CCL/CAA) 

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

 

3ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

f) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, 
aprender a obrar, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

g) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en sí 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

h) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución 
pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía 



 

ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

i) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 
de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 
discapacidade nin por outros motivos. 

j) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a 
lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as 
linguas. 

j) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 
da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 
reciben e elaboran. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, 
físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

- BLOQUES            DE            
CONTIDOS: Bloque 1: Comunicación oral. 
Falar e escoitar 

 
CONTIDOS: 

B1.1. Estratexias e normas para o intercambio comunicativo: 
participación; escoita; respecto á quenda de palabra; respecto polos 
sentimentos dos e das demais. 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non 
verbais, especialmente xestos e ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe. 

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

B1.4. Interese pola ampliación de 
vocabulario. 

 B1.5. Creación de redes semánticas moi 
sinxelas. 

B1.6. Comprensión global de textos orais de diversa tipoloxía: 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e 
procedentes de diversas fontes.



 

 

B1.7. Valoración dos medios de comunicación social como 
instrumento de comunicación. 

B1.8. Audición e 18plicación18n de textos adecuados ao nivel que 
estimulen o seu interese 

B1.9. Dramatizacións de textos infantís. 

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

B1.11. Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas 

B1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación e aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

B1.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia 
para satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes 18plicació 
de aula. 

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

B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. 

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

comunicación. 

B1.7. Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e 
intereses. B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. 

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

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

          B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e 
preguntar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 



 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 
propias.( CCL/CAA/CSC) 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a 
quenda de palabras.( CCL/CAA/CSC/) 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 
verbais para comunicarse oralmente. (CCL/CSC ) 

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

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de 
tecnoloxías dainformación e a comunicación.( 
CCL/CD/CAA/CSC/CSIEE) 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. (CC) 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. (CCL/CAA) 

LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre 
temas do seu interese. (CCE/CAA) 

LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e 
poemas. (CCL/CAA/CCEC) 

LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volumen á representación dramática. 
(CCL) LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 
(CCL/CSIEE) 

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais obxectos e 
lugares seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de abaixo a arriba …. 
(CCL) 

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

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas.(CCL/CSC) 

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta 
índole. (CCL/CAA/CSC/CSIEE) 

 

Bloque 2: Comunicación 
escrita. Ler 

CONTIDOS: 

B2.1. Lectura de distintos tipos 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. 

B2.3. Comprensión de textos de diversa tipoloxía adecuados á súa 
idade. B2.4. Lectura de diferentes textos como fonte de información e de 
lecer. B2.5. Uso da biblioteca como recurso para desenvolver o Plan 
lector. 

B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B2.2. Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados 
ao seu nivel. 

B2.3. Comprensión de textos de diversa tipoloxía adecuados á súa 
idade. B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. 

B2.5. Progresar na adquisición do hábito 
lector. B2.6. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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

LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as 
ilustracións co tema do texto.( CCL/CAA ) 

LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxías 
textuais: carteis, anuncios, avisos, receitas, normas, instrucións…. 
(CCL/CAA) 

LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. (CCL) 
LCB2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras 
(CCL) 

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 ) 

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

 

Bloque 3: Comunicación 
escrita. Ler 

CONTIDOS: 

B3.1. Recoñecemento e utilización de recursos gráficos na 
comunicación escrita. 



 

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

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

B3.4. Produción de textos segundo Plan de 
escritura. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B3.2. Relacionar códigos verbais e non verbais. 

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. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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. (CCL) 

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

LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con 
ilustracións redundantes.(CCL) 

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/CD/CAA) 

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 
(CCL/CAA) 

 

Bloque 4: Coñecemento 
da lingua 

CONTIDOS: 

B4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. Recoñecemento das 
características e uso das diferentes clases de palabras. Xénero e 
número do nome. Tempos verbais. 

B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. Aumentativos e 
diminutivos. Comparacións e palabras derivadas. 



 

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

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

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

B4.6. Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

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

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

B4.5. Utilizar programas e 22plicación educativas dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

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

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. (CCL) 
LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en palabras significativas. (CCL) 
LCB4.1.4. Distingue xénero e número en palabras habituais. (CCL) 

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

LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as normas de 
concordancia. (CCL) 

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

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



 

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. (CCL) 

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

LCB4.2.4. Identifica no seu contorno palabas derivadas de outras 
moi evidentes. (CCL) 

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. 

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

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e 23plicación 
educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe.(CCL/CD/CAA) 

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

 

Bloque 5: Educación 
literaria 

CONTIDOS: 

   B5.1. Coñecemento e lectura guiada de contos tradicionais:  
 marabillosos, de fórmulas, de animais,... 

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

B5.4. Recreación e composción de textos literarios: contos, 
poemas, adiviñas. 

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B5.2. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e 
dramáticos. B5.3. Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula. 

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

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



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: 
contos, poesías, cómics, adiviñas… (CCL/CCEC) 

LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e palabras, escenas de 
contos. (CCL/CAA/CCEC/CSC) 

LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, 
líricos e dramáticos. (CCL/CCEC) 

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

LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como 
fonte de información e lecer.( CCL/CAA) 

LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos 
literarios (contos, poemas…) a partir de pautas ou modelos dados. 
(CCL/CAA/CCEC) 

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

 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en sí 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin 
por outros motivos. 



 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 
na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e 
adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relación coas demais persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de 
diversidade afectivo-sexual. 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

- BLOQUE   DE   CONTIDOS: Bloque 1: 
Comunicación oral. Falar e escoitar 

CONTIDOS: 

B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio 
ou da televisión, para obter información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia infantil. 

B1.2. Comprensión global e específica de información 
audiovisuais moi sinxelas procedentes de diferentes soportes. 

B1.3. Comprensión e produción de textos orais moi sinxelos para 
aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica 
como os de uso cotián (breves exposicións ante a clase, conversas sobre 
contidos de aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo). 

B1.4. Actitude de esxoita adecuada nas diferentes situación 
comunicativas cotiás (conversas e exposicións orais) e respecto polas 
opinión de quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situación comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, 
insturcións, conversas ou pequenas narracións), con respecto das 
normas que rexen a



 

 

interacción oral (quendas de palabra, mantemento do tema, 
mostra de interese, mirar a quen fala e actitude receptiva de escoita). 

B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.8. Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe discriminatoria coas 
diferenzas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos máis habituais. 

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

B1.8. Interese por amosar unha pronuncia e entoación 
adecuadas. B1.9. Recoñecer usos de linguaxe discriminatoria 
coas diferenzas.



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos 
orais moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 
experiencia infantil. (CCL/CAA) 

LGB1.2.1. Comprende información relevantes e específicas moi 
evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e 
/ou sons moi redundantes co contido. (CCL/CD/CAA/CSC) 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e contestando se é preciso. 
(CCL/CAA/CSC/CSEIEE) 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións 
sobre a organización do traballo. (CCL/CAA) 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo.(CCL/CSIEE/CAA) 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en 
conversas e exposicións, sen interromper.(CCL/CSC) 

LGB1.4.2. Respecta as opinión da persoa que fala, en situación 
comunicativas cotiás. (CCL/CSC) 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CAA) 

LGB1.5.2. Respecta as opinión das persoas participantes nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 
(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra 
interese e unha actitude  receptiva de escoita.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para 
saúdar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar 
axuda. (CCL/CAA)



 

 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en pequeno grupo. (CCL/CAA/CSIEE) 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 
(CCL/CAA/CCEC/CSIEE) 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente. (CCL/CSC) 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en 
especial as referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. (CCL/CSC) 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

CONTIDOS: 

B2.1.Comprensión de información concretas en textos de uso cotián 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.4. Interpretación da información das ilustracións. 

B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados aos intereses 
infantís para chegar progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras. 

B2.6. Introdución ao uso xeral das bibliotecas de aula e do centro, 
como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos 
textuais diversos. 

B2.9. Adquisición progresiva da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias 
persoais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

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

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións. (CCL/CAA/CSC/CSIEE) 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi 
sinxelos. (CCL/CAA) 

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as 
normas básicas e máis sinxelas do seu funcionamento. (CCL/CAA/CSC) 

LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e 
manipula os libros con coidado, devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 
(CCL/CAA/CSC) 

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

 

Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir 

CONTIDOS: 

B3.1. Produción e reescritura de textos moi sinxelos relativos a 
situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situación cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as convencións elementais da escrita. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a 
situación cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou 
avisos. (CCL/CSIEE/CAA) 

 

Bloque 4: Coñecemento da 
lingua 

CONTIDOS: 



 

B4.4. Recoñecemento da relación entre son e grafía no sistema 
lingüístico galego. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. (CCL/CAA) 

 

Bloque 5: Educación literaria 
CONTIDOS: 

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

B5.3. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía 
lectoras. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios, usando modelos. 

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

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando modelos. (CCL/CAA/CCEC) 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
(CCL/CCEC/CD) 

 

2ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 



 

sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en sí 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c)  Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin 
por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 
na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e 
adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relación coas demais persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de 
diversidade afectivo-sexual. 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

- BLOQUE   DE   CONTIDOS: Bloque 1: 
Comunicación oral. Falar e escoitar 

CONTIDOS: 

B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio 
ou da televisión, para obter información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia infantil. 

B1.2. Comprensión global e específica de información 
audiovisuais moi sinxelas procedentes de diferentes soportes. 

B1.3. Comprensión e produción de textos orais moi sinxelos para 
aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica 
como os de uso cotián (breves exposicións ante a clase, conversas sobre 
contidos de aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo). 

B1.4. Actitude de esxoita adecuada nas diferentes situación 



 

comunicativas cotiás (conversas e exposicións orais) e respecto polas 
opinión de quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situación comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, 
insturcións, conversas ou pequenas narracións), con respecto das 
normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, mantemento 
do tema, mostra de interese, mirar a quen fala e actitude receptiva de 
escoita). 

B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.8. Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe discriminatoria coas 
diferenzas.



 

 

B1.10.Identificación da lingua galega con diversos contextos de uso 
oral da lingua: en diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, 
medios de comunicación…) e en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos máis habituais. 

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

B1.8. Interese por amosar unha pronuncia e entoación 
adecuadas. B1.9. Recoñecer usos de linguaxe discriminatoria 
coas diferenzas. B1.10.Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos 
orais moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 
experiencia infantil. (CCL/CAA) 

LGB1.2.1. Comprende información relevantes e específicas moi 
evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e 
/ou sons moi redundantes co contido. (CCL/CD/CAA/CSC)



 

 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e contestando se é preciso. 
(CCL/CAA/CSC/CSEIEE) 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións 
sobre a organización do traballo. (CCL/CAA) 

LGB1.3.3.Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a 
clase. (CCL/CSIEE/CAA) 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo.(CCL/CSIEE/CAA) 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en 
conversas e exposicións, sen interromper.(CCL/CSC) 

LGB1.4.2. Respecta as opinión da persoa que fala, en situación 
comunicativas cotiás. (CCL/CSC) 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CAA) 

LGB1.5.2. Respecta as opinión das persoas participantes nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 
(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra 
interese e unha actitude  receptiva de escoita.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para 
saúdar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar 
axuda. (CCL/CAA) 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en pequeno grupo. (CCL/CAA/CSIEE) 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 
(CCL/CAA/CCEC/CSIEE)



 

 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente. (CCL/CSC) 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en 
especial as referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. (CCL/CSC) 

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

LGB1.10.2.Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en 
conversas con persoas coñecidas  ou descoñecidas. (CCL/CCEC/CSC) 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

CONTIDOS: 

B2.1.Comprensión de información concretas en textos de uso cotián 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre 
feitos B2.4. Interpretación da información das 
ilustracións. 

B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados aos intereses 
infantís para chegar progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras. 

B2.6. Introdución ao uso xeral das bibliotecas de aula e do centro, 
como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos 
textuais diversos. 

B2.7.Iniciación á creación da biblioteca persoal. 

B2.8.Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias e de regulación da 
convivencia. 

B2.9. Adquisición progresiva da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias 
persoais. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 



 

información procedente de ilustracións. 

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

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

B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. 

B2.6.Amosar interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación. 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. (CCL/CD/CSC) 

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

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións. (CCL/CAA/CSC/CSIEE) 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi 
sinxelos. (CCL/CAA) 

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

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as 
normas básicas e máis sinxelas do seu funcionamento. (CCL/CAA/CSC) 

LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e 
manipula os libros con coidado, devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 
(CCL/CAA/CSC) 

LGB2.5.1.Amosa interese pola conservación e organización dos seus 
libros. (CCL/CAA/CSC) 

LGB2.6.1.Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.(CCL/CAA/CSC/CCEC) 

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

LGB2.7.2.Expresa, de maneira sinxela, opinión e valoracións 



 

sobre as lecturas feitas. (CCL/CSC/CAA/CSIEE) 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir 

CONTIDOS: 

B3.1. Produción e reescritura de textos moi sinxelos relativos a 
situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

B3.2.Composición de textos moi sinxelos propios dos medios de 
comunicación social e/ou dos seus elementos (novas sinxelas e breves, 
titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado en soportes habituais no ámbito escolar. 

B3.4.Respecto polas convencións xerais da escrita: uso das 
maiúsculas e do punto. 

B3.9.Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situación cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as convencións elementais da escrita. 

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

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a 
situación cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou 
avisos. (CCL/CSIEE/CAA) 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de 
xeito creativo.(CCL/CAA/CSIEE9 

LGB3.1.3.Usa o punto nos seus escritos. (CCL) 

LGB3.1.4.Interésase por aplicar as regras ortográficas, con 
especial atención ao uso das maiúsculas.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB3.1.5.Compón pequenos textos propios dos medios de 
comunicación social e/ou dos seus elementos (novas sinxelas e breves, 



 

titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á súa experiencia. 
(CCL/CAA/CSIEE) 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, 
limpeza e calidade caligráfica. (CCL/CD/CAA) 

 

Bloque 4: Coñecemento da 
lingua 

CONTIDOS: 

B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dalgúns termos 
lingüísticos elementais: denominación dos textos traballados; palabra e 
sílaba, nome propio. 

B4.4. Recoñecemento da relación entre son e grafía no sistema 
lingüístico galego. 

B4.5.Identificación da palabra como instrumento para a 
segmentación da escritura. 

B4.6.Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

B4.4. Comparar aspectos moi básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB4.1.2. Diferenza as sílabas que conforman cada palabra. 
(CCL/CAA) 

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases 
ou textos. (CCL/CAA) 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. (CCL/CAA) 
LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 
(CCL/CAA) 

LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. (CCL/CAA) 

 



 

Bloque 5: Educación literaria 
CONTIDOS: 

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

B5.2.Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

B5.3. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía 
lectoras. 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios, usando modelos. 

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

B5.4. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando modelos. (CCL/CAA/CCEC) 

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

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 
(CCL/CCEC/CD) 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
(CCL/CCEC/CD) 

LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. ( 
CCL/CSC/CCEC) 

 

 



 

3ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e 
respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en sí 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e



 

 

mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por 
outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 
na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e 
adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os 
ámbitos da personalidade e nas súas relación coas demais persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo 
e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de 
diversidade afectivo-sexual. 

o)Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, 
físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

- BLOQUE   DE   CONTIDOS: Bloque 1: 
Comunicación oral. Falar e escoitar 

CONTIDOS: 

B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos procedentes da radio 
ou da televisión, para obter información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia infantil. 

B1.2. Comprensión global e específica de información 
audiovisuais moi sinxelas procedentes de diferentes soportes. 

B1.3. Comprensión e produción de textos orais moi sinxelos para 
aprender e para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica 
como os de uso cotián (breves exposicións ante a clase, conversas sobre 
contidos de aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo).



 

 

B1.4. Actitude de esxoita adecuada nas diferentes situación 
comunicativas cotiás (conversas e exposicións orais) e respecto polas 
opinión de quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

B1.5. Participación e cooperación nas situación comunicativas da 
aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, 
insturcións, conversas ou pequenas narracións), con respecto das 
normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, mantemento 
do tema, mostra de interese, mirar a quen fala e actitude receptiva de 
escoita). 

B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.8. Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe discriminatoria coas 
diferenzas. 

B1.10.Identificación da lingua galega con diversos contextos de uso 
oral da lingua: en diferentes ámbitos profesionais (sanidade, educación, 
medios de comunicación…) e en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

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



 

 

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos máis habituais. 

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

B1.8. Interese por amosar unha pronuncia e entoación 
adecuadas. B1.9. Recoñecer usos de linguaxe discriminatoria 
coas diferenzas. B1.10.Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos 
orais moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 
experiencia infantil. (CCL/CAA) 

LGB1.2.1. Comprende información relevantes e específicas moi 
evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e 
/ou sons moi redundantes co contido. (CCL/CD/CAA/CSC) 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o 
que di o interlocutor e contestando se é preciso. 
(CCL/CAA/CSC/CSEIEE) 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións 
sobre a organización do traballo. (CCL/CAA) 

LGB1.3.3.Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a 
clase. (CCL/CSIEE/CAA) 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo.(CCL/CSIEE/CAA) 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en 
conversas e exposicións, sen interromper.(CCL/CSC) 

LGB1.4.2. Respecta as opinión da persoa que fala, en situación 
comunicativas cotiás. (CCL/CSC) 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CAA) 

LGB1.5.2. Respecta as opinión das persoas participantes nos 
intercambios orais. (CCL/CSC/CCEC)



 

 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 
(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra 
interese e unha actitude  receptiva de escoita.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para 
saúdar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar 
axuda. (CCL/CAA) 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en pequeno grupo. (CCL/CAA/CSIEE) 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 
(CCL/CAA/CCEC/CSIEE) 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente. (CCL/CSC) 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en 
especial as referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. (CCL/CSC) 

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

LGB1.10.2.Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en 
conversas con persoas coñecidas  ou descoñecidas. (CCL/CCEC/CSC) 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

CONTIDOS: 

B2.1.Comprensión de información concretas en textos de uso cotián 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

B2.2. Comprensión de información xeral sobre feitos 

B2.3. Localización de información en textos apra aprender a vinculalos 
á experiencia, tanto en textos producidos con finalidade didáctica como 
nos de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións).



 

 

B2.4. Interpretación da información das ilustracións. 

B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados aos intereses 
infantís para chegar progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras. 

B2.6. Introdución ao uso xeral das bibliotecas de aula e do centro, 
como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos 
textuais diversos. 

B2.7.Iniciación á creación da biblioteca persoal. 

B2.8.Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias e de regulación da 
convivencia. 

B2.9. Adquisición progresiva da autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de expresión das preferencias 
persoais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

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

B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. 

B2.6.Amosar interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

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. (CCL/CD/CSC)



 

 

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

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). (CCL/CAA/CSIEE) 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións. (CCL/CAA/CSC/CSIEE) 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi 
sinxelos. (CCL/CAA) 

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

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as 
normas básicas e máis sinxelas do seu funcionamento. (CCL/CAA/CSC) 

LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e 
manipula os libros con coidado, devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 
(CCL/CAA/CSC) 

LGB2.5.1.Amosa interese pola conservación e organización dos seus 
libros. (CCL/CAA/CSC) 

LGB2.6.1.Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.(CCL/CAA/CSC/CCEC) 

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

LGB2.7.2.Expresa, de maneira sinxela, opinión e valoracións 
sobre as lecturas feitas. (CCL/CSC/CAA/CSIEE) 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: 
escribir 

CONTIDOS: 

B3.1. Produción e reescritura de textos moi sinxelos relativos a 
situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos.



 

 

B3.2.Composición de textos moi sinxelos propios dos medios de 
comunicación social e/ou dos seus elementos (novas sinxelas e breves, 
titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado en soportes habituais no ámbito escolar. 

B3.3. Composición de textos moi sinxelos relacionados coa 
escola para organizar e comunicar información (listaxes, descricións, 
explicacións elementais). 

B3.4.Respecto polas convencións xerais da escrita: uso das 
maiúsculas e do punto. 

B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso,conto). 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

B3.7. Iniciación á utilización de programas informáticos de 
procesamento de textos. 

B3.8. Utilización de elementos gráficos sinxelos, como a ilustración, 
para facilitar a comprensión. 

B3.9.Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 

B3.10. Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe e 
como medio de comunicación de experiencias, de regulación da 
convivencia e de expresión creativa. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situación cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as convencións elementais da escrita. 

B3.2. Utilizar 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).



 

 

B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a 
non verbal. 

B3.4. Usar, de xeito guiado, programas informáticos de 
procesamento de texto. 

B3.5. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que 
faciliten a comprensión dos textos. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a 
situación cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou 
avisos. (CCL/CSIEE/CAA) 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de 
xeito creativo.(CCL/CAA/CSIEE9 

LGB3.1.3.Usa o punto nos seus escritos. (CCL) 

LGB3.1.4.Interésase por aplicar as regras ortográficas, con 
especial atención ao uso das maiúsculas.(CCL/CSC/CCEC) 

LGB3.1.5.Compón pequenos textos propios dos medios de 
comunicación social e/ou dos seus elementos (novas sinxelas e breves, 
titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á súa experiencia. 
(CCL/CAA/CSIEE) 

LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes, 
descricións e explicacións elementais. (CCL/CAA/CSIEE) 

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

LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe verbal e 
non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 
(CCL/CSC/CCEC/CAA/CSIEE) 

LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de 
procesamento. (CCL/CD/CAA/CSIEE)
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LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes 
redundantes co seu contido. (CCL/CD/CSIEE) 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, 
limpeza e calidade caligráfica. (CCL/CD/CAA) 

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa. (CCL/CSC) 

 

Bloque 4: Coñecemento da 
lingua 

CONTIDOS: 

B4.1. Inicio na identificación implícita e uso dalgúns termos 
lingüísticos elementais: denominación dos textos traballados; palabra e 
sílaba, nome propio. 

B4.2.Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, 
feminino e masculino) en textos. 

B4.3.Iniciación ao coñecemento das normas ortográficas máis sinxelas. 

B4.4. Recoñecemento da relación entre son e grafía no sistema 
lingüístico galego. 

B4.5.Identificación da palabra como instrumento para a 
segmentación da escritura. 

B4.6.Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B4.2.Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 

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



 

 

B4.4. Comparar aspectos moi básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB4.1.1.Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 
nestes, de forma xeral, palabras e sílabas. (CCL/CAA) 

LGB4.1.2. Diferenza as sílabas que conforman cada palabra. 
(CCL/CAA) 

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases 
ou textos. (CCL/CAA) 

LGB4.1.4.Sinala o xénero e número de palabras dadas. (CCL/CAA) 

LGB4.2.1.Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis 
sinxelas e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
(CCL/CSC/CCEC) 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. (CCL/CAA) 
LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 
(CCL/CAA) 

LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. (CCL/CAA) 

 

Bloque 5: Educación literaria 
CONTIDOS: 

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

B5.2.Valoración e aprecio do texto literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso 
de gozo persoal. 

B5.3. Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía 
lectoras. 

B5.4.Recreación e composición de breves relatos para 
comunicar sentimentos e experiencias persoais.



 

 

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

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

B5.7.Comparación de imaxes, símbolos e mitos fácilmente 
interpretables que noutras culturas serven para entender o mundo e 
axudan a coñecer outras maneiras de relación sociais. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios, usando modelos. 

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

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

B5.4. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

B5.5.Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos 
literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando modelos. (CCL/CAA/CCEC) 

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

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 
(CCL/CCEC/CD) 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
(CCL/CCEC/CD) 

LGB5.3.1.Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, 
para comunicar sentimentos e experiencias persoais. (CCL/CCEC/CSC)



 

 

LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. ( CCL/CSC/CCEC) 

LGB5.5.1.Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. 
(CCL/CCEC) 

 

- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR AS MATERIAS  DE LINGUA 
CASTELÁ E LINGUA GALEGA: 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

▪Participa activamente en diversas situacións de comunicación 
aplicando as principais normas  socio-comunicativas co vocabulario 
axeitado á súa idade. 

▪Comprende o sentido global de textos orais con apoio visual. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

▪Le en voz alta distintos tipos de textos  adaptados á súa idade. 

 

Bloque3: Comunicación escrita: escribir 

▪Relaciona os códigos oral e escrito e consolida a grafomotricidade. 

 

Bloque 4:Coñecemento da lingua 

▪Identifica os fonemas e as sílabas como elementos 
fundamentais da palabra e recoñece o alfabeto. 

▪Utiliza adecuadamente os artigos e tempos verbais (presente, 
pasado e futuro) en textos sinxelos. 

 

Bloque 5: Educación literaria 

▪Identifica sinxelos textos de literatura infantil: contos, poesía, cómic, 
adiviñas… 

 

Asimesmo a maior adaptación farase nos tempos. Reprogramando a 
temporalización da materia. Adicando, como mínimo os tres primeiros meses 
do curso ao repaso dos conceptos básicos da lectoescritura. 



 

Ademáis farase un traspaso á teledocencia se fora preciso. Para iso 
prepararase ao alumnado para o uso da aula virtual con normalidade durante a 
estadía na aula. 

Os criterios de avaliación non serán modificados, o que se modificará son os 
medios polos que se fará a entrega deses traballos.



 

 

 

ÁREA  DE MATEMÁTICAS 

 

CONTIDOS COMÚNS A TODAS AS AVALIACIÓNS 

OBXECTIVOS 

a) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

c) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, 
para desenvolver contidos propios da área. 

CONTIDOS 

 Expresión verbal do proceso de razoamento de resolución dun 
problema sinxelo. 

 Reflexión sobre o procedemento  de resolución de problemas. 
 

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

 Utilización de procedementos diversos para realización de 
cálculos numéricos. 

 Utilización guiada de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para unha posible adaptación á teledocencia. 

 

 Coñecemento e emprego en textos numéricos da vida cotiá de  
números naturais ata o 99.



 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo 
matemáticos ben feito. 

 Iniciarse no uso dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe coa axuda guiada da mestra. 

 Utilizar diferentes procedementos na realización de cálculos 
numéricos. 

 Coñecer e utilizar os números ata o 99. 
 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE 

 Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema simple de matemáticas manifestando actitudes 
adecuadas para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en 
calquera aspecto a traballar na área de Matemáticas. 

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

 Emprega procedementos diversos na realización de cálculos 
numéricos básicos. 

 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados. 

 

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

 Manifesta interese no uso dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe.



 

 

COMPETENCIAS 

 Competencia de comunicación lingüística. 
 

 Aprender a aprender. 

 

 Competencia  matemáticas e   competencias  básicas  en 
ciencia  e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 

 

1ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS: 

a) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

CONTIDOS: 

 Números naturais ata o 20 

 

 Grafía dos números ata o 20 

 

 Equivalencias entre os elementos do sistema de numeración 
decimal: unidades e decenas. 

 Colocación de números na recta numérica. 

 

 Identificación do número anterior e o posterior a un dado.



 

 

 Identificación do número maior, o menor e o igual ao dado. 
 

 Comparación de peso entre obxectos de uso habitual. 

 

 Medicións co palmo, pasos, pés en situacións habituais. 

 

 Adquisición dos conceptos largo-corto,ancho-estreito,delante- 
detrás,esquerda-dereita. 

 Iniciación no desenvolvemento de estratexias persoais de cálculo 
mental. 

 Gusto pola  presentación ordenada   e   limpa   dos   cálculos e  
dos resultados. 

 Cálculo de sumas e restas. 
 

 Uso en situacións familiares da suma para xuntar ou engadir e da 
resta para separar ou quitar. 

 Resolución de problemas da 
vida cotiá. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

 Ler, escribir e ordenar números enteiros usando razoamentos 
apropiados. 

 Interpreta diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

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

 Comparar obxectos discriminando o de maior ou menor peso. 

 

 Realizar medicións co palmo, paso e pé en situacións da vida 
cotiá. 

 

 Coñecer e diferenciar os conceptos largo-
corto,ancho- estreito,delante-detrás,esquerda-dereita. 

 Comprender o concepto de decena-
unidad 



 

 . ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica.B.2 

 

 Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma 
na resolución de problemas contextualizados.B.2 

 Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen 
levadas) na resolución de problemas contextualizados. B.2 

 Recoñece os números ata o 20.B.2 

 

 Identifica o número anterior e posterior a outro dado.B.2 

 

 Comprende o concepto de decena-unidad en situacións
 lúdico-manipulativas.B.2 

 Recoñece en diversas actividades os conceptos de largo-corto,  
ancho 

–estreito,delante-detrás,esquerda-dereita.B.3? 

 

 Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso 
habitual.B.3 

 Realiza medicións co palmo, o paso e o 
pé.B.3 COMPETENCIAS: 

 Competencia de comunicación lingüística. 

 

 Aprender a aprender. 
 

 Competencia  matemáticas e   competencias  básicas  en
 ciencia  e 

tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

2ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS: 

a) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 



 

creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

CONTIDOS: 

 Medición con instrumentos e estratexias non convencionais.B.3 

 

 Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, 
pesos, capacidades,...) en contextos familiares.B.3 

 Unidade de medida do tempo e as súas relacións: minuto, hora, 
día, semana e ano.B.3 

 Lectura sinxela en reloxos analóxicos e dixitais.B.3 

 

 O sistema monetario da Unión Europea. Unidade principal: o euro. 
Valora de diferentes moedas e billetes.B.3 

 

 Equivalencia entre moedas e billetes.B.3 

 

 Resolución de problemas de medida e de medidas temporais .B.3 

 

 Números ,grafía ata o 70.B.2 

 

 Progresión na realización de sumas e restas sen levadas.B.2 

 

 Valoración da posición das cifras en situacións e contextos 
reais.B.2 

 

 Composición e descomposición de números 
naturais.B.2 

  
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por 

estimación e/ou usando a balanza. 

 Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por 
exemplo. 

 Iniciarse no coñecemento das unidades básicas de medida do 
tempo e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida 
diaria. 

 Inciarse na lectura do reloxo analóxico e dixital. 
 



 

 Iniciarse no coñecemento de valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea. 

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

 Progresar na realización de sumas e restas sen levadas. 
 

 Compoñer e descompoñer números naturais. 

 

 Progresar no coñecemento e grafía dos números naturais ata o 
70. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 

 Realiza comparacións de peso e capacidade entre dous obxectos 
de uso habitual. 

 Resolve problemas sinxelos de medida. 

 

 Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas 
relacións. Minuto, hora, día,mes e ano. 

 Resolve problemas sinxelos da vida diaria usando medidas 
temporais e as súas relacións. 

 Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes 
utilizándoos tanto para resolver problemas en situacións reais como 
figuradas. 

 Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media 
hora. 

 

 Recoñece os números hasta o 70. 
 Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

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

 Realiza sumas de  hasta 3 sumandos. 

 

 Resta números con 2 cifras sen levadas. 
 

 Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas 
revisando as operacións usadas e as unidades dos resultados. 

COMPETENCIAS: 

 Aprender a aprender. 
 



 

 Competencia  matemáticas e   competencias  básicas  en
 ciencia  e 

tecnoloxía. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 Competencia dixital. 

 

 

3ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS: 

a) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

b) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 

 

CONTIDOS: 

 Identificación  dos números ordinais do 1º ao 10º. 

 

 Utilización e relación dos números ordinais. Comparación de 
números. 

 

 Números ata o 99: lectura , escritura, ordenación, cálculo de 
sumas e restas e resolución de problemas sinxelos. 

 Interpretacións de representacións espaciais sinxelas en 
situacións da vía cotiá.B.4 

 Descrición de posicións e movementos, en relación a un mesmo e 
a outros puntos de referencia.B.4 

 Interese e curiosidade pola identificación das formas e dos seus 
elementos característicos.B.4 

 Uso do vocabulario xeométrico para describir itinerarios: liñas 
abertas e pechadas; rectas e curvas.B.4 

 Busca de elementos de regularidade en figuras e corpos a partir 
da manipulacións de obxectos.B.4 



 

 Formas planas e espaciais: clasificación de figuras planas.B.4 

 

 Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida 
cotiá. 

 

 B.4Recollida e clasificación de datos 
 

 .CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

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

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

 Identificar e comparar números ordinais ata o 10º. 

 

 Coñecer e utilizar os números enteiros ata o 99. 
 

 Rexistrar e interpretar datos en gráficas sinxelas e resolver 
problemas sinxelos onde interveña a lectura de gráficos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

 Recoñece problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio 
dos contido traballados. 

 Recolle e rexistra unha información que se poida cuantificar, 
usando algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, … comunicando a información. 

 interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 
 

 Resolve sinxelos problemas en que interveña a lectura de 
gráficos. 

 

 Le, escribe e ordena números ata o 99. 

 

 Usa números ordinais en contextos 



 

reais. 
 

 COMPETENCIAS 

 Aprender a aprender. 
 

 Competencia  matemáticas e   competencias  básicas  en 
ciencia  e tecnoloxía. 

 Competencia comunicación lingüística. 

 

 Competencia dixital. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.



 

 

- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

 

BLOQUE 1:PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

*Expresa de forma sinxela o proceso de razoamento na 
resolución de problemas sinxelos. 

 

BLOQUE 2:NÚMEROS 

*Coñece,identifica e nomea os números cardinais ata o 99 e ordinais 
ata o 10º. 

*Realiza os cálculos da suma e da resta sen levadas. 

 

BLOQUE3:MEDIDA 

 *Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual. 

*Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

 

BLOQUE 4:XEOMETRÍA 

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

*Recoñece formas triangulares e circulares. 

 

BLOQUE 5:ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

*Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

 

 

 

 

 



 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

 

1ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, 
aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio 
dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin 
por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como 
ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais,  a  xeografía,  a  historia  e  a  cultura,  con  especial  
atención    aos



 

 

relacionados e vinculados con Galicia. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais 
persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 
afectivo-sexual. 

- BLOQUE DE CONTIDOS: 
 

Bloque 1: Iniciaión á actividade 
científica 

CONTIDOS: 

B1.5. O traballo cooperativo 

B1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. Recursos e técnicas de traballo 
intelectual. 

B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

material      e      as      normas      de      convivencia e , se fora 
preciso, cooperar e participar nas actividades propostas dende a 
aula virtual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
BÁSICAS: 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en 
equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de 
convivencia. ( CAA/CMCCT/CSC/CSIEE) 

 

Bloque 2: O ser humano e 
a saúde 

CONTIDOS: 

B2.1. Identificación do home e da muller como seres vivos. 

B2.2. Comparación con outros seres vivos. 



 

B2.3. Observación de igualdades e diferenzas entre as 
persoas. B2.4. Identificación das partes do corpo humano. 

B2.5. Identificación e verbalización de emocións (medo, tristura, 
enfado, ledicia) e sentimentos propios e alleos. 

B2.6. Hábitos que inflúen nunha vida saudable: alimentación variada 
e equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio físico regulado, o descanso 
e a adecuadad utilización do tempo de lecer. 

B2.7. Identificación de alimentos diarios 
necesarios. B2.8. Análise e costumes na 
alimentación diaria. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

B2.2. Coñecer e valorar a 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. 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas 
valorando a diversidade. (CMCCT/CSC) 

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. (CMCCT/CSC) 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e 
alleos. (CMCCT/CCL/CSC) 

CNB2.2.1. Relaciona a vida sudable cunha alimentación 
adecuada. (CMCCT/CSC) 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o 
tempo de lecer coa propia saúde.(CMCCT/CSC) 

CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na alimentación diaria e aplica o 
menú semanal de merendas na escola.(CMCCT/CSIEE) 

 

2ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía 
e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 



 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin 
por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención 
aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran.
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j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 
na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar  
modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-
sexual. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas,  
físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

- BLOQUE DE CONTIDOS: 

 

Bloque 1: Iniciación á actividade 
científica 

CONTIDOS: 

B1.1. Iniciación á actividade científica. 

B1.2. Realización de proxectos con guía na súa estrutura e presentación 
de resultados. 

B1.3. Busca guiada de información en internet e noutros soportes. 

B1.4. Elaboración guiada de textos escritos básicos, murais, paneis, esquemas ou presentacións para recoller conclusións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
BÁSICAS: 

CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica 
o resultado de forma oral e escrita, de maneira limpa, clara e ordenada, en 
diferentes soportes. (CAA/CCL/CMCCT/CSIEE/CCEC/CD) 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación 
de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.(CAA/CMCCT/CSIEE) 
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Bloque 3:  os 
seres vivos 
CONTIDOS: 

B3.1. Os seres vivos: as plantas e os animais. 

B3.2. Identificación das características e dos comportamentos dos 
animais e plantas para adaptarse ao seu medio. 

B3.3. Observación e identifiación de animais e plantas do contorno. 

B3.4. Clasificaión e rexistro dos seres vivos do contorno segundo 
criterios observables e variados empregando diferentes soportes. 

B3.5. Valoración da responsabilidade no coidado de plantas e 
animais domésticos e do contorno. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e
 animais empregando diferentes soportes.(CMCCT/CCL) 

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e 
plantas do seu contorno.(CMCCT/CCL) 

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

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa observación e
 comunícaos empregando diferentes 
soportes.(CMCCT/CCL/CAA/CSIEE/CD) 

3ª AVALIACIÓN: 

- OBXECTIVOS: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía 
e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 
sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica 
de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 
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familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 
diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 
homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin 
por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua 
castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas



 

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención 
aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as 
mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse 
na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 
afectivo-sexual. 

- BLOQUE DE CONTIDOS: 

Bloque 1: Iniciación á actividade científica 
CONTIDOS: 

B1.1. Iniciación á actividade científica. 

B1.2. Realización de proxectos con guía na súa estrutura e presentación de 
resultados. 

B1.3. Busca guiada de información en internet e noutros soportes. 

B1.4.  Elaboración  guiada  de  textos  escritos  básicos,  murais,       paneis



 

esquemas ou presentacións para recoller conclusións. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o 
resultado de forma oral e escrita, de maneira limpa, clara e ordenada, en 
diferentes soportes. (CAA/CCL/CMCCT/CSIEE/CCEC/CD) 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.(CAA/CMCCT/CSIEE) 

Bloque 4: Materia e enerxía 

CONTIDOS: 

B4.1. Tarefas de redución, reutilización e reciclaxe na escola e no seu 
contorno próximo. 

B4.2. Uso responsable da auga na vida cotiá. 

B4.3. Identificación do ruído como unha forma de contaminación acústica e de 
fontes sonoras do contorno próximo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

B4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na 
escola. 

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

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENICAS BÁSICAS: 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos
 na escola.(CMCCT/CSC/CSIEE) 

CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na 
escola. (CMCCT/CSC) 

CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e 
obxectos de uso cotián.(CMCCT) 

Bloque 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas 
CONTIDOS: 

B5.1. Observación e clasificación de aparellos e máquinas sinxelas do contorno 
identificando a súa utilidade e evitando estereotipos sexistas. 



 

B5.2. Manipulación e observación do funcionamento de aparellos sinxelos 
domésticos e escolares (lapis, afialapis, teléfono, balanza, tesoira, espremedor, 
etc.) 

B5.3. Montaxe e desmontaxe de xogos e obxectos sinxelos relacionados  coa 
vida cotiá. 

B5.4. Identificación dos compoñentes básicos dun ordenador. 
B5.5. Coidado dos recursos informáticos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS: 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita 
estereotipos sexistas.(CMCCT/CSC/CCL) 

CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso 
cotían empregándoos con seguridade e evitando estereotipos 
sexistas.(CMCCT/CSC/CSIEE) 

CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando 
traballa con el.(CMCCT/CD/CCL) 

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

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA SUPERAR A MATERIA DE CIENCIAS 
NATURAIS 

BLOQUE 1:INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA: 

▪Manifesta certa autonomía e respecta os compañeiros/as, o 
material  e as normas de convivencia. 

BLOQUE 2:O  SER  HUMANO E A SAÚDE: 

▪Recoñece partes  do  corpo propio. 

▪Relaciona a  vida saudable cunha alimentación adecuada. 

BLOQUE 3  : OS SERES VIVOS: 

▪Explica as principais diferencias  entre plantas e animais. 

▪Amosa  condutas de respeto e coidado cara ós  seres vivos. 

BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 



 

▪Reduce,reutiliza e recicla obxectos na escola e fai uso responsable da 
auga na escola. 

▪Identifica cor, dureza,cheiro,sabor e textura en materiais de uso cotián. 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA,OBXECTOS E MÁQUINAS 

▪Coñece e nomea os oficios das persoas  do seu contorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA  DE  CIENCIAS SOCIAIS 

OBXECTIVOS 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, preparárense para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio 
dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 
conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar  e 
doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas  e as diferenzas entre    as



 

 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e 
a non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua 
castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, 
para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que  
reciban e elaboren. 

j) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 
afectivo-sexual. 

k) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, 
física e sociais de Galicia,salientando as mulleres e os homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 

CONTIDOS COMÚNS A TODAS AS 
AVALIACIÓNS BLOQUE 1: CONTIDOS 
COMÚNS 

 O establecemento  de conxecturas, de predicións e a observación     
e 

experimentación como procesos básicos que favorecen a iniciación ao 
coñecemento do medio. 

 Propostas   de   traballo   que   xurdan   dunha   situación     
problema,



 

 

acontecemento ou inquietude do contorno que os rodea, que supoña un 
proceso de investigación e acción por parte do alumnado e facilite o proceso 
de autorregulación de aprendizaxes. 

 Introdución no uso das TIC e outras fontes (directas ou indirectas) 
para obter información, analizala, organizala, documentar o  proceso 
mediante o uso do porfolio e a comunicación das conclusións. 

 Planificación, xestión e presentación dos traballo co fin de acadas 
os obxectivos. 

 O traballo cooperativo. 

 

 Iniciación na creación e o uso de hábitos e técnicas de estudo. 
 

 Valoración do esforzo e coidado do material. 

 

 A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos 
básicos na resolución pacífica de conflitos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de 
conxecturas, da observación, experimentación e da toma de conciencia dos 
sentimentos e sensacións como medios básicos para a obtención da 
información, seleccionala, organizala, extraer conclusións e comunicalas sen 
esquecer a introdución ao manexo das TIC para este fin e valorando o esforzo 
realizado. 

-Traballar en equipo sempre que sexa posible e adoptar un comportamento de 
respecto e tolerancia ante as achegas alleas. 

Empregar os mapas mentais como unha técnica básica de estudo. 
 

-Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía  propia da área. 

 

-Valorar  o  esforzo  personal , a presentación coidada dos traballo e do material.



 

 

ESTÁNDARES COMÚNS A TODAS AS AVALIACIÓNS 

 Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da 
observación e experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras 
fontes directas ou indirectas,selecciona a información relevante e a 
organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

 Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e  
tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisión e 
asume responsabilidades. 

 Participa nas actividades individuais e de grupo adoptando un 
comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo 
e o coidado do material. 

 Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de 
estudo. 

 

 Identifica a terminoloxía propia da área. 
 

COMPETENCIAS 

 Aprender a aprender. 

 

 Comunicación lingüística. 
 

 Competencia dixital. 

 

 Competencia matemática e competencias científicas e 
tecnolóxicas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 Competencia social e cívica.



 

 

 

1ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender 
a obrar de acordo con elas, preparárense para o exercicio activo da 
cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio 
dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 
mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de 
conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar  e 
doméstico, así como nos grupos sociais con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a 
non-discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua 
castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 
aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que  reciban e 
elaboren. 

j) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas demais persoas así como unha actitude contraria á 
violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.



90 
 

 

CONTIDOS 

 Investigamos sobre as relacións de parentesco e roles 
familiares.B.3 

 

 A escola: organización escolar, os membros e os seus roles, 
espazos físicos e recursos.B.3 

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

 A casa e o lugar no que vivo. Estancias da casa e localizacións da 
contorna: aldea, vila, cidade. Elaboración dun esbozo da distribución da 
casa.B.3 

 O paso do tempo: liña do tempo da súa historia persoal. Árbore 
xenealóxica sinxela dos membros da súa familia.B.4 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus 
soles identificándose, situándose e valorando a pertenza a unha familia 
con características propias así como contribuíndo á repartición equitativa 
das tarefas domésticas entre os membros da comunidade educativa. 

 Coñecer e respectas todos os elementos que conforman a escola 
e as súas funcións. 

 Recoñecer a pertenza a certos grupos e participar neles 
respectando os principios básicos de convivencia. 

 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. 

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



 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

 Identifica os membros da comunidades escolar, describe as 
tarefas que desenvolven e respéctanas. 

 Respectas as normas de convivencia 

 

 Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as 
diferenzas. 

COMPETENCIAS 

 Aprender a aprender. 

 

 Comunicación lingüística. 
 

 Conciencia e expresións culturais. 

 

 Competencia matemática e competencias científicas e 
tecnolóxicas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 Competencia social e cívica. 

 

2ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si  
mesmo/a,



 

 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, 
para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que  
reciban e elaboren. 

k) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, física e 
sociais de Galicia,salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas 
importantes á cultura e á sociedade galegas. 

CONTIDOS 

 Os medios de transporte. Clasificación e abastecemento.B.3 

 

 Educación viaria. Camiñando pola rúa.B.3 

 

 Manifestacións culturais do contorno.B.3 

 

 A contorna física: observacións das características principais.B.2 

 

 Observación, a través dos sentidos, da paisaxe que nos rodea. 
Elementos naturais e humanos do contorno. A importancia do coidado da 
natureza.B.2 

CRITERIOS AVALIACIÓN 

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

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

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



 

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

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

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

 Coñecer algunha das grandes manifestacións culturais que se 
celebran na escola valorando a suá diversidade e contribuíndo á súa 
conservación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

 Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

 

 Diferenza entre elementos da paisaxe natural e construída polo 
home e identifica algunha das accións humanas máis destacadas da 
contorna física. 

 Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis 
próxima. 

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

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

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

 Cita e valora algunhas das festas propias do outono, do 
inverno, da



 

 

primavera e do verán que se celebran no contorno escolar e contribúe á 
súa conservación. 

COMPETENCIAS 

 Aprender a aprender. 
 

 Comunicación lingüística. 

 

 Competencia matemática e competencias científicas e 
tecnolóxicas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 Competencia social e cívica 

 

 Conciencia e expresións culturais. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

3ª AVALIACIÓN 

OBXECTIVOS 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as 
ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, 
para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que  
reciban e elaboren. 

k) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, física



 

 

e sociais de Galicia,salientando as mulleres e os homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas 

CONTIDOS 

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

 O tempo atmosférico. Observación e medicións sinxelas dos 
fenómenos atmosféricos que teñen lugar no espazo próximo e a súa 
simboloxía. Comprobación observando o tempo nos diferentes medios de 
comunicación.B.2 

 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 da noite.B.2 

 Uso e medidas do tempo. Nocións básicas: antes, despois, día, 
mes. O paso do tempo: liña do tempo da súa historia persoal. Árbore 
xenealóxica sinxela dos membros da súa familia.B.4 

 Sistemas de medida de tempo. O día, a semana, os meses e o 
ano. O calendario como instrumento de medida do tempo. Creación dun 
calendario anual propio establecendo os horarios das xornadas escolares 
as semanas,  os meses, as estacións do ano, situando os aniversarios e 
os acontecementos máis importantes.B.4 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 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. 

 Recoñecer características básicas do aire e da auga observadas 
e experimentadas a través dos sentidos. 

 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 de prensa en papel ou dixital. 

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

 Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a 
importancia que o Sol tentara a vida. 

 Ordenar temporalmente, a través dunha liña do tempo, a 
evolución e algúns feitos relevantes da súa vida persoal empregando 
métodos sinxelos de observación e as unidades de medida temporais 
básicas. 

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Describe as características principais do aire e da auga. 
 

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

 Cita os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo 
próximo



 

 

e interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel 
ou dixital. 

 Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e 
comprobacións sobre o tempo atmosférico local. 

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

 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. 

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

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

COMPETENCIAS 

 Aprender a aprender. 
 

 Comunicación lingüística. 

 

 Competencia matemática e competencias científicas e 
tecnolóxicas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
 

 Competencia social e cívica. 

 

- MÍNIMOS   ESIXIBLES  PARA   SUPERAR   A   ÁREA  DE  CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 1:CONTIDOS COMÚNS: 

*Participa en actividades individuais e de grupo
 adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario, 
valorando o esforzó e o



 

 

coidado do material. 

 

*Identifica a terminoloxía propia da área. 

 

BLOQUE 2:O MUNDO QUE NOS RODEA: 

*Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

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

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

 

BLOQUE 3:VIVIR EN SOCIEDADE: 

*Identifica as relación de parentesco, discrimina os roles familiares e 
entende o reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da 
familia. 

*Identifica os membros da comunidade escolar, describe as tarefas que 
desenvolven e as respectan. 

*Respecta as normas de convivencia establecidas na escola. 

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

*Explica a diferencia entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nunha 
delas. 

*Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna según os seus 
usos,función e características. 

*Coñece   as   sinais   de   tráfico   necesarias   para   camiñar   pola        
rúa



 

 

correctamente:cores dos semáforos, pasos de peóns , etc. 

*Cita algunha das festas propias do outono, inverno,primavera e verán 
que se celebran na contorna escolar. 

 

BLOQUE 4:AS PEGADAS DO TEMPO: 

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

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

*Sabe o número de días que ten unha semana e os meses; nomea os 
meses  do ano e diferencia as estacións segundo as súas características.



 

  
VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 

Segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 
currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia: ‹‹A área 
de Valores Sociais e Cívicos axuda, en gran medida, a garantir o dereito 
universal dos nenos e das nenas a recibir unha educación que lles permita 
desenvolverse ao máximo das súas posibilidades, formarse no respecto dos 
dereitos humanos e nas liberdades fundamentais e prepararse para asumir 
unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante coas diferenzas. Así 
mesmo, reforza a preparación das persoas para actuar como cidadáns 
participativos e implicados na mellora da cohesión, a defensa e o 
desenvolvemento da sociedade democrática››. 

A área aborda tanto os aspectos de desenvolvemento persoal do individuo 
como as facetas sociais e colectivas que conducen á adquisición de valores 
universais. Neste sentido oriéntase cara aos seguintes fins: 

 Desde o punto de vista do desenvolvemento persoal. Capacitar o alumno 
para constuír un autoconcepto axustado e unha boa autoestima, para tomar 
iniciativas responsables e vivir con dignidade. 

 Desde o punto de vista social. Inducir ao alumno á empatía, ao respecto e á 
tolerancia das outras persoas e para relacionarse e actuar de acordo cos 
dereitos e deberes humanos fundamentais. 

 Desde o punto de vista dos valores universais. A área busca estimular nos 
alumnos as actitudes que propicien a interdependencia positiva, a cooperación e 
a solidariedade e para que comprendan a realidade social, para que aprendan a 
resolver conflitos de forma reflexiva, a dialogar para mellorar, a respectar os 
valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente 
na vida cívica de forma pacífica e democrática. 

 

Os bloques que se abordan en Valores Sociais e Cívicos en Educación 

Primaria son os seguintes: 

 Bloque 1. A identidade e a dignidade da persoa. 

 Bloque 2. A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais. 

 Bloque 3. A convivencia e os valores sociais. 

 

 

 

 

 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 



 

 

UNIDADE 1: COÑECÉMONOS E COIDÁMONOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓ

N 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE 

DA PERSOA 

 Coñecemento de si mesmo: do 

corpo e a identidade persoal. 

 Desenvolvemento dunha imaxe 

axustada e positiva dun mesmo. 

 Identificación de calidades e 

habilidades propias. 

 Identificación de sentimentos e 

emocións propios. 

 Identificación de hábitos saudables 

e prevención de riscos para coidar o 

corpo. 

 Identificación e adquisición de 

habilidades, responsabilidades e 

actitudes para o desenvolvemento da 

autonomía persoal e o recoñecemento 

da dignidade. 

 Diferenciación entre necesidades e 

desexos. 

 Respecto por todas as persoas sen 

manifestación ningunha de 

discriminación. 

B1-1. Constuír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e na 

dignidade persoal. 

B1-1.2. Razoa o sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e aos demais. 
100% CSC 

CEC 

AA 

B1-1.3. Actúa de forma respectable e digna. 100% 

CSC 

B1-2. Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos. 

B1-2.2. Explica razóns para asumir as súas 

responsabilidades. 
100% 

CSC 

IE 

B1-3. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante 

os problemas. 

B1-3.1. Utiliza o pensamento creativo na análise 

de problemas e na formulación de propostas de 

actuación. 

100% 

IE 

B1-4. Crear unha imaxe positiva de si 

mesmo tomando decisións meditadas e 

responsables, baseadas nun bo 

autoconcepto. 

B1-4.1. Coñece e asume os trazos 

característicos da súa personalidade poñéndoos 

de manifesto asertivamente. 

100% 

AA 

B1-5. Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións 

de forma positiva. 

B1-5.5. Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións. 
100% 

IE 

B1-7. Propoñerse desafíos e levalos a 

cabo mediante unha toma de decisións 

persoal, meditada e responsable, 

desenvolvendo un bo sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e aos 

demais. 

B1-7.2. Desenvolve actitudes de respecto e 

solidariedade cara aos demais en situacións 

formais e informais de interacción social. 

100% 

CSC 



 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO 

NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 Expresión de emocións. 

 Recoñecemento das emocións e 

sentimentos dos demais. 

 Recoñecemento dos aspectos 

distintivos das persoas e identificación 

e valoración das súas habilidades e 

características. 

 Valoración de comportamentos 

positivos en diferentes situacións da 

vida cotiá. 

B2-1. Expresar con claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e emocións. 
B2-2. Dialoga interpretando e dando sentido ao 

que oe. 
100% 

CL 

IE 

B2-4. Iniciar, manter e finalizar 

conversacións cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e o contexto, 

tendo en conta os factores que inhiben a 

comunicación para superar barreiras e os 

que permiten lograr proximidade. 

B2-4.3. Comparte sentimentos durante o diálogo. 100% 

CL 

IE 

B2-7. Actuar con tolerancia comprendendo 

e aceptando as diferenzas. 
B2-7.1. Identifica diferentes maneiras de ser e de 

actuar. 
100% 

CSC 

IE 

B2-7.2. Respecta e acepta as diferenzas 

individuais. 
100% 

CL 

IE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES 

SOCIAIS 

 Reflexión sobre os dereitos e 

deberes das persoas. 

 Valoración crítica de situacións nas 

que as persoas non ven cubertas as 

súas necesidades básicas. 

 Actitudes de integración e respecto 

cara a todas as persoas, sen distinción 

de sexo. 

B3-6. Comprender o sentido da 

responsabilidade social e a xustiza social 

empregando a capacidade de reflexión, 

síntese e estruturación. 

B3-6.1. Razoa o sentido da responsabilidade 

social e a xustiza social. 
100% 

CL 

IE 

B3-9. Respectar os valores universais 

comprendendo a necesidade de garantir 

os dereitos básicos de todas as persoas. 

B3-9.2. Expón a importancia de que todas as 

persoas gocen dos dereitos básicos: saúde, 

benestar, alimentación, vestido, vivenda e 

asistencia médica. 

100% 
CL 

IE 

B3-14. Participar activamente na vida 

cívica valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e mulleres. 

B3-14.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de 

respecto á igualdade de oportunidades entre 

homes e mulleres. 

100% 
CL 

IE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE 2: FALAMOS E RESPECTÁMONOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓ

N 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE 

DA PERSOA 

 Coñecemento dun mesmo: a 

identidade persoal e o autoconcepto. 

 Recoñecemento de calidades, 

habilidades, emocións e sentimentos 

propios e alleos. 

 Respecto por todas as persoas sen 

manifestar discriminación. 

B1-2. Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos. 

B1-2.1. Traballa en equipo valorando o esforzo 

individual e colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

100% 
AA 

IE 

B1-2.2. Explica razóns para asumir as súas 

responsabilidades durante a colaboración. 
100% 

CL 

IE 

B1-6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

B1-6.1. Participa na solución dos problemas 

escolares con seguridade e motivación. 
100% CL 

AA 

IE 

B1-7. Propoñerse desafíos e levalos a 

cabo mediante unha toma de decisións 

persoal, meditada e responsable, 

desenvolvendo un bo sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e aos 

demais. 

B1-7.2. Desenvolve actitudes de respecto e 

solidariedade cara aos demais en situacións 

formais e informais de interacción social. 

100% 

CL 

IE 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO 

NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 Expresión de opinións e ideas 

propias de forma sincera e 

respectuosa. 

 Identificación e adquisición de 

actitudes de escoita e diálogo. 

 Identificación e expresión de 

emocións propias de forma sincera, 

aberta e respectuosa. 

 Identificación e adquisición de 

B2-1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións utilizando coordinadamente a 

linguaxe verbal e non verbal. 

B2-1.1. Expresa con claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e emocións. 
100% CMCT 

CL 

AA 

B2-1.2. Emprega apropiadamente os 

elementos da comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos sentimentos. 

100% 
CL 

AA 

B2-2. Utilizar habilidades de escoita e o 

pensamento de perspectiva con empatía. 
B2-2.1. Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista do que fala. 
100% CMCT 

CL 

AA 



 

actitudes de compañeirismo e 

cooperación, amables e respectuosas. 

 Valoración da importancia da 

amizade e das relacións interpersoais 

sas, sinceras e respectuosas. 

 Valoración da diversidade de 

persoas e culturas. 

IE 

B2-2.2. Dialoga interpretando e dando sentido 

ao que oe. 
100% 

 

B2-6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 
B2-6.1. Interacciona con empatía. 100% CMCT 

CL 

AA 

B2-9. Contribuír á mellora do clima do 

grupo mostrando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

B2-9.3. Establece e mantén relacións 

emocionais amigables, baseadas no intercambio 

de afecto e na confianza mutua. 

100% 
AA 

IE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES 

SOCIAIS 

 Recoñecemento das necesidades 

que teñen as persoas de afecto, axuda 

e cariño, e interese por responder a 

esas necesidades. 

 Desenvolvemento e manifestación 

de actitudes de xenerosidade e 

colaboración coas persoas do 

contorno. 

 

B3-3. Practicar o altruísmo no contorno 

próximo sensibilizándose sobre o seu 

valor. 

B3-3.1. Móstrase xeneroso no seu contorno 

próximo. 
100% 

IE 

 

 

 

 

UNIDADE 3: CONVIVIMOS 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

DE 

CONSECUCIÓ

N 

COMPETENCIAS 

CLAVE 



 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE 

DA PERSOA 

 O sentido de pertenza a un grupo. 

 Respecto por todas as persoas sen 

manifestar discriminación. 

B1-2. Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos. 

B1-2.1. Traballa en equipo valorando o esforzo 

individual e colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

100% 
AA 

IE 

B1-2.2. Explica razóns para asumir as súas 

responsabilidades durante a colaboración. 
100% 

CL 

IE 

B1-6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

B1-6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as 

súas competencias para abordar proxectos 

sobre valores sociais. 

100% 
AA 

IE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO 

NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

 A implicación nos obxectivos do 

grupo. 

 O traballo en equipo. 

 Valoración das opinións dos 

demais. 

 Práctica de normas adecuadas de 

comportamento. 

 As actitudes de respecto e cariño 

cara ás persoas do contorno. 

B2-2. Utilizar habilidades de escoita e 

pensamento con perspectiva de empatía. 
B2-2.1. Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista do que fala. 
100% CMCT 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 
B2-6.1. Interacciona con empatía. 100% CMCT 

CL 

AA 

B2-9. Contribuír á mellora do clima do 

grupo mostrando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

B2-9.3. Establece e mantén relacións 

emocionais amigables, baseadas no intercambio 

de afecto e na confianza mutua. 

100% CL 

IE 

AA 

 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES 

SOCIAIS 

 As normas de comportamento. 

 O coidado da natureza. 

 As normas de tráfico. 

 Desenvolvemento de actitudes de 

interese e participación en causas 

solidarias e de cooperación. 

 Responsabilidade cara aos 

integrantes dun grupo. 

 Valoración da importancia de 

mostrar respecto cara ás normas de 

B3-1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos. 

B3-1.3. Pon de manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción social na aula. 

100% 

CSC 

CEC 

B3-2. Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e mostrando 

condutas solidarias. 

B3-2.1. Mostra boa disposición a ofrecer e recibir 

axuda para a aprendizaxe. 
100% AA 

CSC 

IE 

B3-4. Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da comunidade 

educativa empregando o sistema de 

valores persoal que constrúe a partir dos 

valores universais. 

B3-4.2. Argumenta a necesidade de que existan 

normas de convivencia nos diferentes espazos 

de interacción social. 

100% 

CSC 



 

convivencia. 

 Identificación de actitudes de 

diálogo, respecto e cooperación na 

toma de decisións e a resolución de 

conflitos nos traballos de grupo e nas 

interaccións sociais. 

 Adquisición de hábitos de respecto 

e coidado do medio natural. 

 Valoración da importancia de 

respectar as normas de seguridade 

viaria. 

B3-5. Participar activamente na vida cívica 

de forma pacífica e democrática 

transformando o conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as fases da 

mediación e empregando a linguaxe 

positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

B3-5.1. Resolve os conflitos de modo construtivo. 100% 

CSC 

B3-20. Realizar un uso responsable dos 

bens da natureza, comprendendo e 

interpretando sucesos, analizando causas 

e predicindo consecuencias. 

B3-20.1. Mostra interese pola natureza que o 

rodea e séntese parte integrante dela. 
100% 

CSC 

B3-26. Valorar as normas de seguridade 

viaria, analizando as causas e 

consecuencias dos accidentes de tráfico. 

B3-26.1. Colabora en campañas escolares sobre 

a importancia do respecto das normas de 

educación viaria. 

100% CL 

CMCT 

IE 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Expresión dunha imaxe positiva de si mesmo. Recoñecemento e 
control das propias emocións e dos impulsos. 

 

- Realización das tarefas con actitude responsable  seguindo as 
pautas indicadas. 

 

- Expresión clara das propias ideas respectando as dos demais. 
 

- Recoñecemento da igualdade de dereitos entre as persoas, 
considerando as diferenzas positivas e enriquecedoras. 

 

- Respecto das normas de convivencia, recoñecendo as situacións 
conflitivas e buscando solucións negociadas. 

 



 

- Desenvolvemento de actitudes de conservación do medio 
ambiente. 

 



 

- Coñecemento das normas básicas de educación viaria e 
interpretación dos sinais de tráfico máis 
frecuentes.TEMPORALIZACIÓN 

Cada bloque de contido será traballado aproximadamente nun trimestre, 
facendo neste tempo tamén as actividades de reforzo e avaliación. 

ESPECIFICACIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA 
CUALIFICACIÓN POSITIVA 

 

- Desenvolver unha imaxe axustada e positiva de si mesmos. 

- Acadar unha actitude de respecto de non discriminación hacia todas as 
persoas. 

- Desenvolver o sentido da responsabilidade social e a xustiza social. 

- Recoñecer a importancia da igualdade de dereitos e os deberes que 
conlevan. 

 

6.- AVALIACIÓN  

1 Procedementos de avaliación    

 A) OBSERVACIÓN  

  

  Rexistro anecdótico diario (recollen comportamentos non previsibles 
de antemán, sobre información para avaliar carencias no producto final) 

 B) PRODUCIÓN  

 

   Relatos/ redaccións/ contos, etc 

 C) REVISIÓN / ANÁLISE TRABALLOS/TAREFAS  

 

cuestionarios) 

 e varias tarefas/ casos que impliquen a 
utilización de varias competencias no producto final) 

D) INTERROGATORIO:  PROBAS ESPECÍFICAS 

 

        

        



 

4 Criterios de cualificación    

            

 Os resultados da avaliación, seguindo estes criterios,  expresaranse nos 
termos de Insuficiente (IN) para as cualificacións negativas, Suficiente (SU), 
Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB) para as cualificacións positivas. 
A estes termos achegaráselles unha cualificación numérica, sen empregar 
decimais, nunha escala de un a dez, coas seguintes correspondencias:   

   Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4.       

   Suficiente: 5.       

   Ben: 6.       

   Notable: 7 ou 8.       

   Sobresaliente: 9 ou 10.       

 A nota media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das 
áreas será a media aritmética das cualificacións de todas elas, redondeada á 
centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior.    

 b) Do grao de adquisición das competencias: 

  Para cualificar a aprendizaxe competencial, teráse en conta, a 
adquisición dos estándares de aprendizaxe relacionados coa competencia, e 
aportados polas distintas materias, así coma  a valoración cualitativa dos 
aprendizaxes relacionados coas dimensións da competencia lingüística e 
matemática (tendo en conta as dimensións marcadas na Orde ECD/65/2015 de 
21 de xaneiro).      

  Para coñecer ese aprendizaxe competencial, empregaremos ás 
rúbricas como instrumento de avaliación, xa que nos dará o nivel de dominio ou 
logro.      

        

  Esta calificación, faise en termos cualitativos, segundo o nivel de 
dominio ou consecución. Os termos para expresar ese grao de adquisición son:  

   · Nivel baixo/ Pouco (insuficiente)     

   · Nivel  Aceptable (suficiente)     

   · Nivel  Bo  (ben /notable baixo)     

   · Nivel Alto/ Excelente (notable alto/sobrealiente   

  5 Criterios de  Promoción  

 O alumnado promocionará de curso cando se den os seguintes casos: 

1.- Ter acadado todos os obxectivos e competencias chave. 



 

2.- Suspender dúas áreas sempre e cando non coincidan unha Lingua coa 
Matemática. (Ter alcanzado o grao de adquisición da  competencia Lingüística 
ou Matemática). 

O alumnado non  promocionará de curso cando se produzan as situacións 
seguintes: 

1.- Non acadar os obxectivos mínimos en tres áreas, independientemente que 

sexan troncais, específicas ou de libre configuración. 

2,.- Non ter alcanzado o grao de adquisición das  competencias Lingüística e 
Matemática . sexan troncais, específicas ou de libre configuración. (É dicir non 
se pode suspender unha lingua e matemáticas ao mesmo tempo). 

 

Estes criterios poderanse ver modificados por normas de promoción diferentes 
pol contexto covid.  

mesmas posibilidades nin o mesmo entorno para aprender adecuadas.  

7.- OUTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN NA PROGRAMACIÓN   

a) Medidas de atención á diversidade    

Poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención 
personalizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe, así como na 
posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades, os cales poderán ser tanto organizativos como curriculares.   

Para iso, e dentro das reunions habituais dos titores/as coa Xefatura do 
Departamento, así como nas reunions do Equipo Docente,  estableceranse 
mecanismos de reforzo, organizativos ou curriculares, tan pronto como se 
detecten dificultades de aprendizaxe. Entre estas medidas poderanse 
considerar o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 
adaptacións do currículo.      

1. A realización de apoios, preferentemente dentro da aula, dirixidos á 
prevención de dificultades de aprendizaxe por parte do profesorado de PT e AL.          

2. A realización de medidas de enriquecemento curricular.    

3. Os agrupamentos flexibles    

4. O reforzo educativo, nas áreas e alumnado que se determine, por parte 
doutro profesor.  

5. O reforzo educativo, das áreas e alumnos que se determinen.      

7. O desdobramento dun grupo de alumnos nunha ou varias áreas.    

8. Adaptacións curriculares en último caso    

b Elementos transversais   



 

De acordo co artigo 11 do Decreto 105/2014, en todas as áreas curriculares 
trataranse os seguintes elementos transversais:    

a) A comprensión lectora      

· Analizar os enunciados para impulsar a comprensión.     

· Uso de distintas tipoloxías textuais.       

b) A expresión oral e escrita      

Produción de esquemas e/ou debuxos        

Elaboración dun guión para presentar o texto ante un grupo de compañeiros, e 
transformación da estrutura do texto.     

Falar, escribir, debuxar e comunicar o que len nun texto.      

Discutir e razoar sobre as cuestións contidas nos textos.     

A toma de decisións e a súa argumentación; a comunicación entre o grupo, o 
respecto e a aceptación das opinións dos demais; así como o traballo 
cooperativo para aprender dos outros e cos outros. Ao interaccionar cos 
demais (xa sexa traballando en pequeno grupo ou en gran grupo) débense 
esforzar tanto en se facer entender como en escoitar os demais.  

Expresar o enunciado dunha actividade coas propias palabras e ser capaz de 
reelaboralo tendo en conta diferentes indicacións.    

c) A comunicación audiovisual      

· Iniciar a comprensión crítica dos medios de comunicación: televisión, cine, 
vídeo, radio, fotografía, materiais impresos e programas de ordenador.     

d) As Tecnoloxías da Información e a Comunicación     

A incorporación da informática na aula contempla dúas vías de tratamento que 
deben ser complementarias:   · Informática como fin: ten como obxectivo ofrecerlle ao alumnado coñecementos e destrezas básicas sobre a informática e o manexo dos elementos e programas do ordenador. O ordenador convértese, 
así, en obxecto de estudo en si mesmo.   ·  Informática como medio: o seu obxectivo é tirar todo o proveito posible das potencialidades deste medio; utilízase como recurso didáctico para aprender os diversos contidos que se van tratar, para 
presentar traballos de diferente índole e para buscar información       

e) O emprendemento     

· Adquirir estratexias para poder resolver problemas: identificar os datos e 
interpretalos, recoñecer que datos faltan para poder resolver o problema, 
identificar a pregunta e analizar que é o que pregunta.     

· Realizar un exercicio de creatividade colectiva entre os alumnos que permita 
idear un novo produto ou servizo capaz de resolver unha necesidade cotiá.     

· Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu espírito crítico.    

· Aprender a equivocarse e ofrecer respostas propias.    

· Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos.    



 

As habilidades emprendedoras son as seguintes:      

· Habilidades persoais: iniciativa, autonomía, capacidade de comunicación, 
sentido crítico, creatividade, adaptabilidade, observación e análise, capacidade 
de síntese, visión emprendedora.     

· Habilidades cognitivas: expresión e comunicación oral, escrita e plástica; 
aplicación de recursos TIC na aula.    

· Habilidades sociais: traballo en grupo, comunicación; cooperación; 
capacidade de relación co contorno;         

f) A educación cívica e constitucional     

· Coñecemento e respecto polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, 
igualdade e pluralismo político.     

· Coñecemento, respecto e aceptación de alguns dereitos e deberes 
fundamentais: igualdade ante a lei, dereito á vida, liberdade persoal, e 
participación, dereito á educación, ao traballo, etc.     

· Coñecemento, valoración e respecto pola organización territorial de Estado en 
comunidades autónomas.     

· Coñecemento, respecto e aceptación dos dereitos sociais, deberes e políticas 
públicas: igualdade de xénero,      

g)Seguridade Viaria    

· Coñecemento das normas básicas de circulación e sinais, a través do xogo    

· Normas de seguridade como peon ou usuario da bicicleta     

· Práctica da educación viairia a través da montaxe dun circuíto no 
polideportivo   

c) Fomento da lectura   

As accións de contribución ao proxecto lector e ao plan lingüístico do centro 
atópanse enmarcadas no ámbito da competencia en comunicación lingüística. 
Preténdese a mellora das habilidades lingüísticas desde todas as áreas 
curriculares. Significa activar en todas as áreas e actividades interdisciplinares 
os obxectivos lingüísticos esenciais formulados nas áreas de Lingua castelá e 
literatura e Lingua galega e literatura. Neste contexto, ningunha área nin 
ningunha actividade docente será allea aos obxectivos establecidos no plan 
lingúístico do centro, así como aqueles deseñados para o proxecto lector. 

Procurarase, sempre que sexa posible, aplicar os conceptos e as técnicas 
esenciais establecidos nos devanditos plans en todas as áreas, así como nas 
actividades escolares. Deste xeito, proporciónanse contidos reais e contextos 
significativos á reflexión e mellora do unos da lingua e da lectura. 

Procurarase, na medida do posible, que a maneira de traballar na aula 
responda ás directrices establecidas no proxecto lingüístico de centro, así 
como no plan lector, procurando a súa concreción. 



 

Nalgunhas ocasións, tratarase de incorporar ao proxecto aspectos da fala local 
que se queren ter en conta e que poden ter certa incidencia, especialmente na 
comunicación oral; noutros casos, tratarase de ter en conta aspectos do 
carácter dialectal da lingua materna, que hai que prever; e nun caso de maior 
complexidade e que terá que aterse ás normativas oficiais, tratarase de integrar 
as dúas linguas oficiais do territorio, o galego e o castelán. En todo caso, 
teranse en conta, en primeiro lugar, as necesidades concretas, os intereses e o 
nivel de maduración dos alumnos. E xunto con iso, os estilos propios que 
representan as distintas culturas, as diferentes 

comunidades sociolingüísticas e os diferentes grupos sociais. 

TODOS OS DÍAS FACEMOS 20 MIN DE LECTURA os cales aparecen 
recollidos no horario.   

d) Plan  TIC           

Establece o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula 
como medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de 
ensino e aprendizaxe. As formas de utilización das TIC na aula son, 
aproximadamente as que se detallan a continuación:    

a)Exposición do profesor apoiada nas TIC.    

Mediante o uso do ordenador o profesor mellora a exposición dos contidos ao 
ilustrar con maior claridade algúns conceptos e presentalos de forma máis 
atractiva. Ao mesmo tempo, coa utilización das TIC pódese mellorar a 
motivación cara á aprendizaxe da materia e cara ao uso de recursos 
informáticos.     

b)Iniciación á informática.    

Preténdese transmitir os coñecementos básicos necesarios para poder utilizar 
as TIC.    

- Apertura e peche de aplicacións.     

- Creación dun documento novo     

- Acceso á información contida nun CD.     

- Acceso a páxinas web.     

- Utilización dun buscador. 

- Entrada e saída da aula virtual. 

- Entrada e saída do blog da clase e do blog da biblioteca.     

c) Exercitación mediante programas educativos.          

Esta modalidade permite unha serie achegas para a aprendizaxe do 
alumnado,. Os programas que permiten a interactividade e a creatividade por 
parte do alumnado, favorecen a motivación e por tanto  un uso das novas 
tecnoloxías con máis posibilidades educativas (tipo JCLIC, EDILIM, etc).     



 

e) Actividades complementarias e extraescolares     

Entre os propósitos que perseguimos neste tipo de actividades destacamos:    

· Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares.   

· Mellorar as relacións entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais 
e de comunicación.      

· Permitir a apertura do alumnado cara ao contorno físico e cultural que o 
rodea.   

· Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes adecuadas 
relacionadas coa interacción e o respecto cara aos demais, e o coidado do 
patrimonio natural e cultural.   

· Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas co 
contorno natural, social e cultural.     

· Estimular o desexo de investigar e saber.      

· Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno.     

· Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e 
que realicen.         

A proposta de actividades complementarias verase truncada polo contexto 
covid. Sendo só posíbeis as actividades compatibles coprotocolo covid-19.    
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

 

 

2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 



 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 

de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 



 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE 

DEBERÁN DE REFORZAR DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE PARA AS AREAS 

DE LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ: 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Aproximación á lecto-escritura tanto na área de lingua 

galega 

Coñecementos básicos da lingua: 

As vogais 

As minúsculas 

Trabadas 

Iniciación e promoción da lectura 

Conciencia fonolóxica 

Coñecemento do alfabeto 

Iniciación na lecura en voz alta 

Normas básicas da escritura 

Producción e reescritura 



 

Relación son-grafía 

Adquisición progresiva da autonomía lectora 

Normas ortográficas sinxelas 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS 

Supervisar tarefas diariamente  Complementar fichas e probas de forma oral  

Reforzo educativo por parte do mestre titor  
Deixar máis tempo para fichas ou dividilos en 

dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o precisen 

reforcen o traballo mediante fichas, xogos e 

material individualizado 

 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 Pedir que se revisen os traballo  

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos  

Priorizar contidos curriculares mínimos  Autoinstrucións e seguimento de secuencias  

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

 Tarefas globalizadas e multidisciplinares  

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
 Actividades de autoaprendizaxe  



 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo 

e asegurarse da súa comprensión.  
 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, motivación, 

conduta e traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais 

cos contidos mínimos 
 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
 

Metodoloxías que favorezan a participación 

do alumnado 
 

Fichas, libros e libreta como método de 

avaliación 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
 Repasar diariamente   

Intervencións funcionais e individuais  

Adaptación dos tempos. Dedicándose máis 

tempo a cada contido traballado. Sobretodo 

no primeiro trimestre 

 

    

 

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

 



 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

Aproximación á lectura. 

Relación son-grafía 

Coñecemento básico da lingua:Vogais, l, p, m,s 

Normas básicas da escritura 

Iniciación á lectura 

Reprodución e reescritura  

NOVEMBRO: 

 

Coñecemento básico da lingua: Repaso do anterior 

bloque de letras e  Aproximación á lectura,d,n,r,t,f 

Adquisición progresiva de autonomía lectora. 

Normas básicas da escritura 

DECEMBRO: 

 

Coñecemento básico da lingua: Repaso bloques 

anteriores e recoñecer todo o alfabeto 

Amosar certa autonomía lectora. 

Lectura de textos sinxelos. 

Normas ortográficas sinxelas. 



 

 

 

 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo realizado polo alumno será do 50%( libro, fichas 

e libreta) 

 -A valoración do esforzo do alumno tanto na casa como na clase, a 

actitud ante a asignatura, a participación na clase, etc. Supón outro 30% 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase,o 

coidado dos materiais e o respecto polos membros da comunidade. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 



 

 

As Pontes, a 25 de outubro do 2020 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

 

 

2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 



 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 

de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 



 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA PARA A 

ÁREA DE MATEMÁTICAS SON OS SEGUINTES: 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Ler e escribir e ordenar os números do 1 ao 29 

Realizar pequenas operacións de cálculo numérico 

Relacionar número.grafía 

Recoñecemento dos conceptos de unidade – decena 

Recta numérica 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente  Complementar fichas e probas de forma oral  

Reforzo educativo por parte do mestre titor  
Deixar máis tempo para fichas ou dividilos en 

dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o precisen 

reforcen o traballo mediante fichas, xogos e 

material individualizado 

 



 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 Pedir que se revisen os traballo  

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos  

Priorizar contidos curriculares mínimos  Autoinstrucións e seguimento de secuencias  

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

 Tarefas globalizadas e multidisciplinares  

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
 Actividades de autoaprendizaxe  

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo 

e asegurarse da súa comprensión.  
 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, motivación, 

conduta e traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais 

cos contidos mínimos 
 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
 

Metodoloxías que favorezan a participación 

do alumnado 
 

Fichas, libros e libreta como método de 

avaliación 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
 Repasar diariamente   

Intervencións funcionais e individuais  

Adaptación dos tempos. Dedicándose máis 

tempo a cada contido traballado. Sobretodo 

no primeiro trimestre 

 

    

 

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 



 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

Identificación números do 0 ao 10 

Conceptos de maior-menor. 

Identificación número grafía. 

NOVEMBRO: 

 

Identificación números do 0 ao 20 

Realizar pequenas operacións de cálculo 

Iniciarnos no concepto das unidades 

DECEMBRO: 

 

 

Iniciarnos no concepto das decenas 

Presentar unha recta numérica 

 



 

 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo realizado polo alumno será do 50%( libro, fichas 

e libreta) 

 -A valoración do esforzo do alumno tanto na casa como na clase, a 

actitud ante a asignatura, a participación na clase, etc. Supón outro 30% 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase,o 

coidado dos materiais e o respecto polos membros da comunidade. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 25 de outubro do 2020 
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1. INTRODUCIÓN:  

As “Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 

medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”; establecen que as 

programacións didácticas incorporarán as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior.  

Con esta fin o equipo docente do CEIP Plurilingüe Santa María elabora o 

presente documento de reforzo e recuperación coa finalidade de que o 

alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020.  

Este Plan de recuperación e reforzo elabórase a partir dos informes 

individualizados elaborados á finalización do curso 2019/2020 e da avaliación 

inicial realizada no curso 2020-2021.   

 

 



 

 

2. OBXETIVOS:  

-Mellorar os procesos de ensino do profesorado do centro educativo no 

que se refire á planificación, coordinación e avaliación das medidas de atención 

á diversidade axeitadas á situación do alumnado.  

-Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

-Fomentar na aula un clima de seguridade e normalidade, no que as 

medidas preventivas do Protocolo COVID-19 formen parte da rutina diaria da 

comunidade educativa.  

-Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demáis 

persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

-Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado nos distintos 

ámbitos: físico, emocional, social, cognitivo e lingüístico.  

-Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na 

resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais 

de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.   

-Reforzar os coñecementos e destrezas nas áreas instrumentais.  

-Adquirir habilidades e actitudes favorables á lectura que conduzan ao 

logro da competencia de aprender a aprender, coma base para o 

desenvolvemento doutras competencias básicas.  



 

-Reforzar elementos curriculares esenciais, as aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior e as competencias clave; poñendo especial 

atención a competencia comunicativo-lingüística (CCL), matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) e competencia dixital 

(CD). 

-Aumentar a motivación e seguridade cara o traballo escolar.  

 

3. CONTIDOS MÍNIMOS: 

CONTIDOS MÍNIMOS DO NIVEL DE 1º EDUCACIÓN PRIMARIA PARA A 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS E CIENCIAS NATURAIS SON OS SEGUINTES: 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

Diferenzas e semellanzas entre persoas 

Normas de convivencia 

Hábitos de traballo 

Parentescos 

Coñecemento da contorna ( o transporte,a casa, a 

escola..) 

Manifestacións culturais  



 

Medidas de protección d medio ambiente 

Alimentación saudable 

 

 

3. MEDIDAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS: 

            A continuación, amósase de xeito resumido un cadro das medidas que 

se adoptarán, en función do nivel educativo, para favorecer o reforzo do 

alumnado nas diferentes áreas instrumentais e competencias básicas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS ADOPTADAS  

Supervisar tarefas diariamente  Complementar fichas e probas de forma oral  

Reforzo educativo por parte do mestre titor  
Deixar máis tempo para fichas ou dividilos en 

dúas sesións 
 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Pedagoxía Terapéutica 
 

Posibilitar que as nenas/os que o precisen 

reforcen o traballo mediante fichas, xogos e 

material individualizado 

 

Reforzo por parte do profesorado 

especialista en Audición e Linguaxe 
 Pedir que se revisen os traballo  

Titoría entre iguais   Traballo por proxectos  

Priorizar contidos curriculares mínimos  Autoinstrucións e seguimento de secuencias  

Segmentar as actividades longas e limitar o 

número 
 

Tarefas centradas no pensamento crítico e 

creativo 
 

Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo 

de aprendizaxe e ás necesidades do 

alumnado 

 Tarefas globalizadas e multidisciplinares  

Alternar actividades teóricas con traballo 

práctico ou máis estimulantes con outras 

menos motivadoras 

 

Empregar a axenda como medio de 

comunicación coa familiar (recollendo tarefas 

de reforzo necesarias). 

 

Alternar a forma de presentación (de forma 

oral, escrita ou coas novas tecnoloxías) 
 Actividades de autoaprendizaxe  



 

Explicar a actividade de xeito claro e sinxelo 

e asegurarse da súa comprensión.  
 

Entrevistas periódicas individuais co 

alumnado sobre a evolución, motivación, 

conduta e traballo (autoavaliación). 

 

Emprego de murais e mapas conceptuais 

cos contidos mínimos 
 

Aportación á familia de pautas e 

recomendacións do traballo individual 
 

Metodoloxía multisensorial: Empregar 

diferentes estímulos (visuais, musicais…)  
 

Metodoloxías que favorezan a participación 

do alumnado 
 

Fichas, libros e libreta como método de 

avaliación 
 

Formación TICs nos recursos informáticos do 

centro educativo (aula virtual,...) 
 

Reunións regulares entre o profesorado e a 

familia (3 semanas) 
 

Aprendizaxe globalizado: Organización  de 

contidos en ámbitos integradores 
 

Desenvolvemento de estratexias que 

favorezan a autonomía e aprendizaxe 
 Repasar diariamente   

Intervencións funcionais e individuais  

Adaptación dos tempos. Dedicándose máis 

tempo a cada contido traballado. Sobretodo 

no primeiro trimestre 

 

    

 

        4. RECURSOS: 

 Persoais: Familias, mestres titores/as, mestres especialistas das 

diferentes áreas, mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe, orientadora e Equipo Directivo.  

 Materiais: material didáctico e curricular, recursos informáticos 

(ordenadores, pantalla dixital, aulas virtuais,  etc). 

 

 5. TEMPORALIZACIÓN:  

 



 

MESES ACTIVIDADES A REALIZAR 

 OUTUBRO: 

 

Ca familia 

Cada un é diferente, coñecémonos 

O centro 

NOVEMBRO: 

 

Os tipos de vivendas 

Normas de convivencia 

Manifestacións culturais:o samaín 

 

DECEMBRO: 

 

 

A contorna 

Hábitos saudables 

 

 

 7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Os criterios de calificación establécense do seguinte xeito: 

 -A valoración do traballo realizado polo alumno será do 50%( libro, fichas 

e libreta) 



 

 -A valoración do esforzo do alumno tanto na casa como na clase, a 

actitud ante a asignatura, a participación na clase, etc. Supón outro 30% 

 -O 20% restante corresponde ao comportamento do alumno na clase,o 

coidado dos materiais e o respecto polos membros da comunidade. 

 

          5. AVALIACIÓN E SEGUEMENTO 

 A avaliación realizarase en decembro ao final do primeiro trimestre.  

Faranse tres revisións xerais ó longo do trimestre. Na reunión de avaliación 

trimestral analizarase o grado de consecución dos obxectivos e contidos 

mínimos.  O criterio de avaliación a seguir será o seguinte: Progreso nos 

resultados das avaliacións, tendo en conta o número de áreas con cualificación 

global positiva conseguidos polo alumando con respecto á avaliación do curso 

anterior.  

 

 

 

 

As Pontes, a 25 de outubro do 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


