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MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes 

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

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

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

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

                                                                              Bloque 2. Números 

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

razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 79.    
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.  
 

 MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata  o 79.   
 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 

valor, en situacións da vida cotiá. 

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 



 
 
 

   

 

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

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situación de resolución de problemas.   

MTB2.3.1.-  MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma    
  e resta (sen levadas)  na resolución de problemas contextualizados.     

B2.4. 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. 

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

                                                                               Bloque 3. Medida 

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

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relacións.  
MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora .    
 

                                                                               Bloque 4. Xeometría 

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

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

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

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

                                                                               Bloque 5. Estadística e probabilidade. 

 B5.1. Recoller e rexistrar unha información que se poida 

cuantificar, utilizando algúns recursos sinxelos de 

representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, 

diagramas lineais… comunicando a información.  

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

                                                                                CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe   

  Bloque 1. Iniciación á actividade científica 



 
 
 

   

 

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

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e  respecta os 

 compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.   

                                                                               Bloque 2. O ser humano e a saúde 

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

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.   
 

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.  

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

 

                                                                               Bloque 3. Os seres vivos 

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

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

                                                                               Bloque 4. Materia e enerxía 

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

CNB4.1.1. Recoñece e separa residuos na escola.    
 

         Bloque 5. A tecnoloxía, obxectos e máquinas 

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. 

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

                                                                                     CIENCIAS SOCIAIS 

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe   

                                                                               Bloque 1. Contidos comúns 

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de 

respecto e tolerancia ante as achegas alleas.   

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un   comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o   esforzo e o coidado do material.  
                                                                



 
 
 

   

 

                                                                               Bloque 2. O mundo que nos rodea 

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

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

B2.4 .Coñecer os fenómenos atmosféricos, a través das 

sensacións corporais, e describir os que xorden con máis 

frecuencia na súa contorna identificándoos nun mapa do tempo 

da prensa en papel ou dixital.   

CSB2.4.1. Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e interpreta a  
simboloxía básica.      

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

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

                                                                               Bloque 3. Vivir en sociedade 

B3.1 .Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e 

os seus roles identificándose, situándose e valorando á 

pertenza a unha familia con características propias así como 

contribuíndo ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre 

os seus membros.  

CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares.   
 

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

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

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

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

B3.6. Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as 
características 

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

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

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

                                                                               Bloque 4. As pegadas do tempo 

B4.2. Reconstruír a memoria do pasado próximo partindo de 

fontes familiares a través da realización dunha árbore 

xenealóxica sinxela dos membros da familia. 

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

                                                                                          LINGUA CASTELÁ 



 
 
 

   

 

                        Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe    

     Bloque 1. Comunicación oral. Hablar y escuchar 

B1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas respetando el turno de palabra. 
 

LCB1.1.2. Aplica las normas socio comunicativas: escucha y respeta el turno de palabra.  

B1.5. Comprender el sentido global de un texto oral. Identificar 
información relevante. 

LCB1.5.1. Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual, del ámbito escolar 
 y social.            
 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situaciones con 
vocabulario acomodado y una secuencia coherente. 

LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresiones para situar y ordenar las rutinas: antes, después,  
por la mañana, por la tarde.           
 

                                                                               Bloque 2. Comunicación escrita. Leer 
B2.1. Leer en voz alta diferentes tipos de textos infantiles breves 
y sencillos. 
 

LCB2.1.1. Le con pronunciación y entonación idónea, textos sencillos, de variada tipología,  
breves y adaptados a su edad.                         
 

                                                                               Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir 

B3.3. Planificar y producir, con ayuda, diferentes tipos de textos 
atendiendo a su formato (descriptivos, narrativos, dialogados) e 
intencionalidad comunicativa (informativos, literarios y 
prescriptivos) cuidando la presentación. 

LCB3.3.1. Escribe, con ayuda, en diferentes soportes, textos muy sencillos propios del ámbito escolar y 
social: listas, notas, descripciones, felicitaciones , instrucciones o  anécdotas presentándolos con  
orden y limpieza.                           
  
 

                                                                               Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

B4.1. Aplicar los conocimientos gramaticales básicos sobre la 
estructura de la lengua. 

LCB4.1.1. Desarrolla la conciencia fonológica: identifica sílabas y fonemas como elementos  
fundamentales de la palabra.                           
 

B4.3. Aplicar los conocimientos básicos sobre las reglas 
ortográficas para favorecer una comunicación más eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta los signos de puntuación y las normas ortográficas propias del nivel 
 y las aplica a la escritura de textos significativos sencillos  siguiendo modelos.     
 

 B4.4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral 
y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

LCB4.4.1. Forma y ordena correctamente oraciones simples para componer textos sencillos.   
 

                                                                               Bloque 5. Educación literaria 

 B5.3. Conocer el funcionamiento de la biblioteca de aula. LCB5.3.1. Utiliza de manera guiada la biblioteca de aula como fuente de información y ocio. 



 
 
 

   

 

                                                                                     LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe. 

 Bloque 1. Comunicación oral. Falar e escoitar. 

B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos 
orais moi sinxelos . 
 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos. 

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

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

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando  
se é preciso 
LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 
 

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

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. 
LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións comunicativas cotiás. 
 

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

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

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

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

                                                                               Bloque 2. Comunicación escrita. Ler 

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

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

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

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

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

LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 
 
 



 
 
 

   

 

Bloque 3. Comunicación escrita. Escribir 

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

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos. 
LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. 
LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 

                                                                               Bloque 4. Coñecemento da lingua 

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. 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 
LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 
 

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

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 
LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 
 

                                                                               Bloque 5. Educación literaria 

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

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

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

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

                                                                                 EDUCACIÓN  PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe.   

                                                                              Bloque 1. Educación audiovisual 

 B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización 
dunha tarefa plástica e o seu produto final. 

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

 B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e 
artificial. 

 EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 
 EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
 EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas 
 EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 
 



 
 
 

   

 

                                                                               Bloque 2. Expresión artística 

 B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que 
adoptan as formas, texturas e cores. 

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

 B2.3. Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os 
espazos. 

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

                                                                                  VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

          Bloque 1. A identidade e a dignidade da persoa 

 B1.3. Autorregular as condutas cotiás e adquirir algunha 

estratexia de control dos impulsos. 
VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor. 

                                           Bloque 2. A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

B2.1. Expresar opinións, emocións e estados de ánimo 

empregando coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal 
VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con amabilidade.  

B2.2. Aprender a comunicarse expresando de forma clara as 

ideas, escoitando con atención e respectando a quenda de 

palabra. 

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

B2.3.Comprender a otras persoas, detectar e expresar as súas 

características e identificar as súas emocións. 
 VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais persoas. 

      Bloque 3. A convivencia e os valores sociais 

 B3.1. Participar en actividades grupais e de equipo, tendo en 

conta as propias necesidades e amosando unha boa disposición 

para recibir e dar axuda. 

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

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

 B3.4. Participar activamente na vida cívica valorando a 

igualdade de dereitos e corresponsabilidade de homes e 

mulleres 

 VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O traballo desenvolvido neste terceiro trimestre será recollido 
en rexistros de actividades realizadas polo alumnado a través da aula virtual e 
do correo electrónico, valorando a súa participación, esforzo e colaboración.  

Instrumentos: rexistro das actividades remitidas polo alumnado a través da 
aula virtual e do correo electrónico. Observación e resolución, mediante 
videoconferencias e correos ,das dúbidas e problemas plantexados polas 
actividades propostas. 

Cualificación 
final 

  A cualificación final será formativa, diagnóstica, continua e global, tendo en 
conta as cualificacións acadadas no 1º e 2º trimestre. As actividades de reforzo, 
repaso e ampliación feitas durante o 3º trimestre, de forma non presencial, 
reflexaranse positivamente na cualificación final. Subirase 1 punto a aqueles 
alumnos que as realicen de forma satisfactoria. 

3. Metodoloxía e actividades 

Actividades   Traballos por tarefas e actividades colectivas  globalizadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

No 1º nivel todo o alumnado está conectado polo que traballaremos con 
actividades de repaso, reforzo e ampliación dos contidos xa traballados, 
empregando a aula virtual coa que estivemos comunicándonos durante 
este período para informar semanalmente das tarefas correspondentes a 
cada materia. A resolución de ditas tarefas é polo mesmo medio, 
empregando tamén o  correo electrónico e videoconferencias semanais 
que nos permiten estar en contacto permanente co alumnado. 

Materiais e 
recursos 

Páxina web do centro, blog do primeiro ciclo, aula virtual, correos 
electrónicos, abalar móbil, chamadas telefónicas, videoconferencias, libros 
de texto, recursos interactivos das editoriais e vídeos explicativos . 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicarase por Tokapp e Abalar móbil a súa publicación na páxina web. 

Publicidade  Será publicada na páxina web do centro. (ceipwenceslao@edu.xunta.gal) 


