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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

O CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre é un centro público emprazado no núcleo urbán de Cambre que recibe 
alumnado tanto da súa zona de influencia como da escola unitaria adscrita, en  San Bartolomeu (Pravio). Este alumnado chega ao 
noso centro para cursar a primaria, integrándose nas aulas de primeiro curso cos nenos que cursaron a etapa de educación infantil 
no propio centro Wenceslao Fernández Flórez. 
 
A orixe socio-cultural  do noso alumnado é de clase media. É de ter en conta que unha porcentaxe do mesmo pertence a familias 
inmigrantes ou de recente incorporación a este centro escolar. 
 
A lingua  maioritariamente empregada  tanto no  contexto social como nol académico (entre iguais, dirixíndose ao  profesorado,…) 
é o castelán. Desde o centro estamos a impulsar e promover o emprego sistemático e tamén o emprego espontáneo da lingua 
galega con múltiples actividades, coordenadas desde o noso ENDL. 
 
Respecto ao colexio  en sí, destacamos que (á parte das aulas de clase), dispoñemos de aulas específicas para diversos usos 
(música, inglés, etc, aínda que este curso, seguindo o Protocolo Covid, só empregaremos a de Música). De acordo co noso 
Protocolo Covid, non empregaremos as aulas de Inglés. Na nosa biblioteca, “Xulieta” (a mascota dos libros) fai propostas ao longo 
do curso para seren incluídas tanto no Plan Lector como para o deseño de UU.DD. nas diferentes materias. 
 
Esta programación  vai dirixida a un grupo de 55 alumnos/as dos cales algúns están á espera da resolución definitiva dos seus 
casos por parte do Equipo de Orientación para  recibir  atención especializada do profesorado de Audición e Linguaxe e de 
Pedagoxía Terapéutica. 
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2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

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 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 per-soas, 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.   

 

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 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.   
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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.   

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.   

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.   

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

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.  
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3. COMPETENCIAS CLAVE  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).   

c) Competencia dixital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociais e cívicas (CSC).   

f) Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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3.1 CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

      ÁREA DE LINGUA E LITERATURA (CASTELÁ E GALEGA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                       Comunicación lingüística 

 

 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular 

permítenos utilizar, interpretar e expresar con claridade situacións cotiás 

contendo elementos matemáticos. Así mesmo, ofrece a posibilidade real de 

utilizar a actividade matemática en contextos variados para poder 

desenvolver así a utilización da linguaxe como instrumento para poder 

comunicarse e expresarse a diferentes niveis. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso 

•  Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.  

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural 

e as repercusións para a vida futura.  

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación 

e o exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos....) en situacións cotiás. 

•  Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e 

aparatos para solucionar problemas e comprender o que acontece a noso 

A expresión oral e a expresión escrita requiren dun adestramento en 

cada unha das áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo 

menos un descritor en cada unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas 

comunicativas no uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de 

estratexias que favoreza unha correcta aprendizaxe e que lle asegure un 

manexo efectivo nas situacións cotiás e en diferentes contextos nos que se 

encontre.  

 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos  

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 

relatos,… 

•  Gozar coa lectura.  

•   Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de 

información. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda 

de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes 

rexistros nas diversas situacións comunicativas. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler 
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ÁREA DE LINGUA E LITERATURA (CASTELÁ  E GALEGA) 

 

                                     Competencia dixital  

 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  

 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa 

dobre función de transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. 

Desde esta área faise necesario o manexo de ferramentas dixitais para a 

adquisición de información transformándoa en coñecemento.  

 Na área de Lingua e Literatura adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información  

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 

•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de 

medios tecnolóxicos.  

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.  

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar 

a vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

 

 

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que 

vivimos, o contorno que nos rodea e os seus cambios, polo que esta 

competencia nos pode dar unha visión diferente desde a perspectiva 

das diferentes manifestacións culturais e a forma de expresión 

artística.  

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidae como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 



 

9 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Competencias sociais e cívicas 

 

 

                 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

              

     

A área de Lingua e Literatura pídenos desenvolver unha serie de actitudes e 

valores que nos van levar a saber desenvolvernos na sociedade na que 

vivimos. Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento 

de cada un dos descritores que enunciamos a continuación:  

 Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no 

contexto da escola. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

 

      

    Na área de Lingua e Literatura esixe un proceso de ensino-

aprendizaxe activo. O enfoque comunicativo radica na necesidade 

de utilizar a lingua. Será necesario iniciar o alumnado en adestrar 

diferentes habilidades de emprendemento como unha forma de 

consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse.  

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos.  

•  Priorizar a consecución de obxectivos de grupo a intereses 

persoais. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non perciben.  

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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                 Aprender a aprender 

 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos.  

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas,… 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente… 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                                Comunicación lingüística 

 
   Os obxectivos curriculares da área, así como criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe, cobren os aspectos básicos desta competencia 

no uso de elementos matemáticos e resolución de problemas, así como de 

comprensión e aplicación dos métodos científicos. Así mesmo, engadiremos 

algúns aspectos máis que os complementen, como pode ser o coidado do 

medio para adestrar a boa xestión de recursos materiais ou hábitos saudables 

desde o centro de interese formulado nas unidades. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

. Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da 

realidade circundante. 

. Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

. Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

. Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 

problemáticas en contextos reais e en calquera materia.  

. Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-

matemáticos.  

. Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación 

problemática. 

 

      A comprensión escrita así como a expresión oral e escrita deben ser 

adestradas desde todas as áreas, pois son parte do que se denominaron 

aspectos competenciais transversais. Para iso, en cada unidade didáctica, 

adestraremos polo menos un descritor de cada un destes indicadores.  

A comprensión é vital para o desenvolvemento de calquera área, e 

en concreto para a desenvolver comprensión dos enunciados dos problemas. 

Por este motivo, deberiamos adestralo de xeito explícito e sistemático ao 

longo de todas as unidades.  

Os descritores que priorizaremos serán: 

. Comprender o sentido dos textos escritos. 

. Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 

relatos... 

. Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de 

información. 

. Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos.  

. Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 

palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

. Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros 

nas diversas situacións comunicativas. 

Para a aula bilingüe 

- Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos 

contextos. 

. Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 

en calquera situación. 

. Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións 

cotiás ou de materias diversas. 
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                              Competencia dixital  

 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  
   No decreto do currículo do Ministerio de Educación queda clara a 

necesidade de traballar de xeito transversal en todas as áreas as tecnoloxías 

da información e comunicación audiovisual. É evidente a importancia das 

ferramentas dixitais para a adquisición de coñecemento en todas as materias 

e idades. Para iso, na área de Matemáticas, traballaremos os seguintes 

descritores da competencia: 

 

. Empregar distintas fontes para a busca de información. 

. Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

. Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

. Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a 

vida diaria.  

.  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

 

       

   Dende a área de Matemáticas podemos contribuír ao 

adestramento desta competencia desde a interculturalidade e 

respecto por crenzas e pensamentos diferentes e a expresión artística 

con sentido estético na realización de traballos. 

Tomamos como referencia os seguintes descritores: 

. Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

. Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

                                   Competencias sociais e cívicas 

 As competencias sociais e cívicas encerran a comprensión e a aplicación de dereitos e deberes dos cidadáns nun Estado democrático. Traballar cos compañeiros, 

convivir, compartir coñecemento, participar na xestión do grupo, propoñer, colaborar... son aspectos desta competencia que podemos adestrar desde a área. Para iso 

poñeremos o acento nos seguintes descritores: 

    . Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

. Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e na resolución de conflitos. 

. Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

. Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

. Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto polos distintos ritmos e potencialidades.  
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

               Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

 

                                  Aprender a aprender 

 

     

    Desenvolver a autonomía persoal, o liderado na xestión de grupos de traballo e 

estimular a creatividade son aspectos doadamente abordables desde calquera área 

no traballo diario e mediante a proposta de traballo en grupos colaboradores. 

Ademais podemos promover o adestramento de habilidades propiamente 

emprendedoras no deseño de tarefas que permitan a xestión de recursos materiais e 

persoais. 

 

Os descritores sobre os que traballaremos son:  

. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

. Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

. Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.  

. Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

. Xerar novas e diverxentes posibilidades cos coñecementos previos da unidade.  

. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

. Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos.   

 

     A competencia aprender a aprender toma especial relevancia 

nunha área cuxa finalidade última é xerar procesos de pensamento 

eficaces para resolución de problemas. Por este motivo, traballarémola 

de xeito especialmente intenso, dado que está incrustada na súa razón 

de ser. Ademais, unha das maiores dificultades que encontramos na 

aprendizaxe desta materia é a pouca conciencia sobre a aprendizaxe 

e pouca confianza nas capacidades persoais para enfrontala. Por iso, a 

reflexión sobre os procesos de aprendizaxe e a consecución de 

obxectivos é especialmente relevante.  

. Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de 

aprendizaxe.  

. Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos 

contidos.  

. Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de 

aprendizaxe. 

. Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes 

en función dos resultados intermedios. 

. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

. Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                                Comunicación lingüística 

 

  O desenvolvemento desta competencia na área curricular de ciencias sociais 

implica a habilidade progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes 

propios da análise sistemática e de indagación científica: identificar e considerar 

problemas relevantes, formular preguntas, localizar, obter, analizar e representar 

información... considerar e contrastar solucións... e todo iso, encontextos tan variados 

como sexa posible.  O desenvolvemento desta competencia nesta área leva consigo 

utilizar nos ámbitos persoal e social diferentes razoamentos matemáticos para dar 

unha mellor resposta aos contextos cotiáns nos que nos encontremos. 

 

     Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar co medio natural de xeito respectuoso. 

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no medio natural e as 

repercusións para a vida futura.  

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación e a 

exercicio físico. 

•  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte 

ao coidado saudable deste. 

•  Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e aparatos para 

solucionar problemas e comprender o que acontece ao noso redor. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 

elementos xeométricos....) en situacións cotiás.  

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 

problemáticas en contextos reais e en calquera materia. 

       O desenvolvemento da competencia lingüística na área de Ciencias 

Sociais lévanos a adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen 

establecer vínculos e relacións construtivas cos demais e co medio, e 

achegarse a novas culturas que adquiren consideración e respecto na 

medida que se coñecen. Esta competencia está presente na capacidade 

efectiva de convivir e resolver conflitos. 

A utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita, de representación, de interpretación, de comprensión da realidade, 

de construción e comunicación do coñecemento, favorecerá un maior 

desenvolvemento lingüístico no alumno, apuntando a usar de modo 

funcional, polo menos unha lingua estranxeira.  

 

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, e das normas ortográficas 

e gramaticais para elaborar textos escritos. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 

palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros 

nas diversas situacións comunicativas. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 

en calquera situación. 

•  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en 

situacións cotiás ou de materias diversas 
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                                     Competencia dixital  

 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  

 

 

  A competencia dixital desde a área de Ciencias Sociais comportará 

facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e 

seleccionar novas fontes de información para comprender a realidade social 

na que vivimos contribuíndo á súa mellora. Esta competencia axudaranos a 

transformar a información en coñecemento para aplicalo en distintas 

situacións e contextos nos que o alumnado se vaia encontrando. 

 

Na área de Ciencias Sociais adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Elaborar información propia derivada de información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a 

vida diaria. 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

       

    

 A área de Ciencias Sociais axudaranos a coñecer o mundo no 

que vivimos, afondar no coñecemento da nosa sociedade, e a 

comprender a realidade histórica e social do noso contorno. Esta 

competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento 

diverxente e converxente, comporta reelaborar ideas, sentimentos 

propios e alleos,… para poder comprender e enriquecerse con 

diferentes realidades e producións de diferentes manifestacións 

culturais.  

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e da vida cotiá. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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                              Competencias sociais e cívicas 

 

                  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

 
 

A área de Ciencias Sociais incide na comprensión da realidade social na que 

se vive, entre outras. Esta competencia axudaranos a desenvolver a comprensión 

sobre os trazos da sociedade actual, a súa crecente pluralidade e o seu carácter 

evolutivo. Desenvolve tamén a idea de mostrar un sentimento de cidadanía global 

compatible coa identidade local. 

Así mesmo, forman parte desta competencia aquelas habilidades sociais que 

permiten saber que os conflitos de valores e intereses forman parte da convivencia, 

que quedeberemos resolvelos con actitude construtiva e que tomaremos decisións 

con autonomía empregando unha escala de valores construída mediante a reflexión 

crítica e o diálogo duns patróns culturais básicos.  

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

•  Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 

referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 

traballo, e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

      

 

 A área de Ciencias Sociais axudará a desenvolver o sentido de 

iniciativa do alumnado a través de fomentar a transformación de ideas en 

accións, é dicir, propoñerse obxectivos, planificar e levar a cabo proxectos. 

Isto lévanos a adestrar actitudes positivas cara ao cambio e a innovación; 

habilidades relacionadas co liderado de proxectos que inclúen visión, espírito 

de superación, habilidades para o diálogo e cooperación, organización de 

tareas, etc. 

 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do 

tema. 

•  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 

•  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de 

obxectivos. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
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                                  Aprender a aprender 

 

  

 

A competencia de aprender a aprender axúdanos a ser conscientes de como se aprende, de como se xestionan e controlan de 

forma eficaz os procesos de aprendizaxe. Esta competencia fai necesaria a perseveranza na aprendizaxe, a capacidade de autoavaliarse 

e autorregularse sabendo administrar o esforzo, aprendendo dos erros dun mesmo e dos demais, incidindo en formulacións de metas 

alcanzables a curto, medio e longo prazo elevando de forma progresiva e realista os obxectivos de aprendizaxe. 

 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

•  Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                                Comunicación lingüística 

 
 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos 

utilizar elementos e razoamentos matemáticos para resolver problemas 

provenientes de situacións cotiás partindo do coñecemento dun mesmo, da 

natureza e da interacción cos outros. Así mesmo, incorpora a aplicación 

dalgunhas nocións, conceptos científicos e técnicos coa posibilidade real de 

utilizar a actividade matemática en contextos variados aos que se ten que 

enfrontar o propio alumno. 

 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

•  Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover 

un desenvolvemento sostible. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto a alimentación 

e o exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e 

aparatos para solucionar problemas e comprender o que acontece a noso 

redor. 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

       A expresión oral e a expresión escrita requiren dun adestramento 

en cada unha das áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo 

menos un descritor en cada unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, coa importancia de iniciar os alumnos nesa 

busca de información e presentala ao resto, de realizar simulacións, de 

iniciarse na actividade científica..., é unha prioridade traballar co alumnado a 

comprensión ao longo destas unidades que se desenvolven.  

Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 

relatos... 

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

•  Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.  

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 

palabra, escoita atenta ao interlocutor,… 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros 

nas diversas situacións comunicativas. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos 

en calquera situación.                                                             
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                                     Competencia dixital  

 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  

 

   Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas 

na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e 

coñecemento. Dende esta área faise necesario o manexo de 

ferramentas dixitais para a adquisición de información transformándoa 

en coñecemento.  

Na área de ciencias da natureza adestraremos os seguintes 

descritores: 

 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

 

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

      

 

    A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que 

vivimos, o ámbito que nos rodea e os seus cambios, polo que 

esta competencia pode darnos unha visión diferente desde a 

perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de 

expresión artística.  

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do 

patrimonio cultural a nivel mundial. 

 

•  Valorar a interculturalidad como unha fonte de riqueza 

persoal e cultural. 

 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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                              Competencias sociais e cívicas 

 

                Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

  

A área de Ciencias da Natureza pídenos desenvolvemento de 

actitudes e valores vinculados ao respecto cara a un mesmo e aos 

demais, cara á natureza, cara ao traballo propio das ciencias e o seu 

carácter social, polo que os indicadores desta competencia poden 

facilitar o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 

continuación:  

 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo, e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos 

valores. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.  

 

      

Na área de Ciencias da Natureza preténdese iniciar o 

alumnado na actividade científica polo que este aspecto se 

vincula ao desenvolvemento desta competencia. A 

necesidade de traballar a autonomía persoal, a xestión de 

grupos de traballo desde un liderado compartido fai que 

teñamos que fomentar habilidades de emprendimento que 

alcancen os obxectivos propostos.  

 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta 

delas. 

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas 

posibilidades de alcanzar obxectivos. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións 

novas. 

•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no 

traballo.  
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                                  Aprender a aprender 

 

   

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónoma de acordo a aquilo que consideramos. Nesta área vese a necesidade de traballar 

de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar cos outros e o gusto por aprender. 

 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe 
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ÁREA DE PLÁSTICA 

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                                Comunicación lingüística 

 
    O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos 

entender, coñecer e investigar para internarse no coñecemento artístico 

permitindo o goce do plástico e estético desde un razoamento lóxico, 

utilizando elementos da devandita competencia.  

Así mesmo, a tecnoloxía da información posibilitará ao alumnado 

desenvolver a súa capacidade artística. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

•  Interactuar co medio natural de xeito respectuoso. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no medio natural e 

as repercusións para a vida futura. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación 

e o exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da 

realidade circundante. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 

     Esta competencia posibilitaranos dispoñer daquelas habilidades e 

actitudes que permiten acceder a distintas manifestacións, así como destrezas 

comunicativas para poder elaborar ideas e sentimentos propios e alleos sobre 

producións artísticas, sobre a realidade que nos envolve desde unha 

perspectiva estética. Trátase, polo tanto, de dotar os alumnos de ferramentas 

que faciliten a expresión e a comunicación para percibir, comprender e 

enriquecerse coas diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 

cultura utilizando o instrumento da linguaxe como medio de comunicación e 

expresión nas súas múltiples facetas.  

Procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada unha das unidades 

didácticas. Os descritores que utilizaremos serán: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, 

relatos... 

•  Gozar coa lectura.  

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de 

palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros 

en diversas situacións comunicativas. 

•  Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos 
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                                     Competencia dixital  

 

 

Esta competencia vainos levar a que o alumnado aprenda a utilizar 

de forma responsable as posibilidades que o mundo dixital nos ofrece tamén 

para o desenvolvemento das capacidades artísticas no alumnado. Será 

fundamental dotar de ferramentas para que o alumnado cree as súas 

producións propias e iso, implica un coñecemento básico das distintas 

manifestacións culturais e artísticas nos diferentes planos que nos levan desde 

producións convencionais a producións dixitais.  

 

Na área de Plástica adestraremos os seguintes descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

•  Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 

informacións diversas.  

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a 

vida diaria.  

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  

      

 

Esta competencia leva o alumnado a que coñeza, 

comprenda, aprecie e valore de forma crítica aquelas manifestacións 

e expresións culturais que vaia encontrando no seu contorno próximo 

e non tan próximo. Esixe valorar a liberdade de expresión, o dereito á 

diversidade cultural e a importancia do diálogo intercultural con 

outros. 

 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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                              Competencias sociais e cívicas 

 
 

 

A área de Plástica ofrécenos a posibilidade de xuntar expresión artística e 

diversidade cultural, permítenos fomentar e canalizar realidades diversas da 

nosa sociedade que poden confluír no respecto e o aprecio da creatividade 

implícita de ideas, experiencias, e sentimentos a través de diferentes medios 

artísticos. Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento 

de cada un dos descritores que enunciamos a continuación:  

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto 

da escola. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en contornos de 

participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social.  

 

                Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

 

      

 

A área de Plástica implica unha iniciativa e unha actitude de 

emprendemento xa que comporta en si mesma producir desde ideas, 

sentimentos, realidades propias ou alleas... planificar, axustar e avaliar 

os procesos necesarios para alcanzar uns resultados en calquera dos 

ámbitos.  

 

Neste caso, os descritores a adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos.  

•  Priorizar a consecución de obxectivos de grupo a intereses persoais. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven.  

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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                                  Aprender a aprender 

 

  

 

A área de Plástica lévanos a que a competencia de aprender a aprender favoreza cada unha das bases desta materia. A metodoloxía 

empregada nesta área está relacionada cunha parte de traballo colaborador e unha parte de traballo individual se falamos de producións propias do 

alumnado. Esta competencia lévanos a transmitirlle ao alumnado a necesidade de perseveranza na aprendizaxe como elemento enriquecedor na vida 

persoal e social xa que será unha forma de adestrar o esforzo e as metas a curto, medio e longo prazo. 

 

 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente... 

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
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     ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

                                                Comunicación lingüística 

 
 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular 

permítenos utilizar, interpretar e expresar con claridade elementos e 

razoamentos matemáticos para enfrontarse a aquelas situacións cotiás que 

os precisan. Así mesmo, esta competencia ofrece a posibilidade de 

empregar o razoamento lóxico, analizar e axuizar a partir de conflitos, 

resolución de problemas e xuízos morais, os problemas sociais e históricos. 

Os descritores que podemos traballar serán:  

•  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no medio natural e 

as repercusións para a vida futura. 

•  Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación 

e ao exercicio físico. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, 

datos, elementos xeométricos...) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións 

problemáticas en contextos reais e en calquera materia. 

•  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-

matemáticos. 

      

Para o bo desenvolvemento desta competencia nesta área, será decisivo o fomento 

da lectura a través de libros e de fragmentos escollidos para comentar na aula, con 

dúas finalidades: mellorar a comprensión lectora e a adquisición de destrezas para a 

expresión escrita e adquirir identidade sobre o que significa unha sociedade cívica para 

favorecer o coñecemento dos valores, os dereitos e os deberes destacados nos dereitos 

humanos... Dende esta área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas, 

tanto oral coma escrita; por iso, procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada 

unha das unidades didácticas.  

Os descritores que podemos utilizar serán: 

•  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

•  Gozar coa lectura.  

•  Expresar oralmente de xeito ordenado e claro calquera tipo de información. 

•  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

•  Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

•  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en 

diversas situacións comunicativas. 

•  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 

calquera situación. 
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                                     Competencia dixital  

 

                                  Conciencia e expresións culturais 

  

 

Desenvolver a competencia dixital desde esta área axudaranos a 

manexar ferramentas que posibiliten o acceso ao coñecemento e á vez nos 

ensinen o seu uso responsable. A devandita competencia favorecerá dous 

tipos de traballo: autónomo e participativo, mediante os que se fomentará a 

identidade persoal e a relación interpersoal, respectivamente, desde unhas 

bases sólidas nas que poidan empezar a xerar os seus propios criterios sobre 

situacións reais da sociedade na que viven.  

 

Na área de Valores Sociais e Cívicos podemos adestrar os seguintes 

descritores: 

•  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

•  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

•  Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a 

vida diaria.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

      

 

 

A través desta competencia e desde esta área, posibilítase a 

adquisición de pautas sociais e cívicas persoais, interpersoais e 

interculturais para participar dunha forma eficaz e construtiva en 

sociedades cada vez máis diversificadas.  

 

Os descritores que podemos adestrar nesta competencia son:  

•  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio 

cultural a nivel mundial. 

•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e do cotián. 

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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                              Competencias sociais e cívicas 

 

                Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

 

 
 

A área de Valores Sociais e Cívicos pídenos que se facilite a 

construción da identidade individual e se potencien as relacións interpersoais 

para favorecer a convivencia de acordo a valores cívicos socialmente 

recoñecidos, polo que esta competencia fomentará todos aqueles aspectos 

que lle axuden ao alumnado a formarse como persoas e cidadáns 

participativos na mellora e no desenvolvemento dunha sociedade 

democrática.  

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada 

un dos descritores que enunciamos a continuación:  

•  Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto 

da escola. 

•  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

•  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

•  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

•  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

•  Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

•  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

•  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

 

     O sentido de iniciativa e espírito emprendedor beneficiará o 

alumnado, xa que se iniciará no autocoñecemento a distintos niveis 

para poder desenvolver diferentes habilidades que o leven a tomar 

iniciativas emprendedoras que faciliten a asunción da complexa 

convivencia social propiciando valores de interdependencia positiva, 

cooperación de acordo cos valores, os dereitos e os deberes da 

sociedade na que se desenvolven.  

Neste caso, os descritores que se poderían adestrar serían: 

•  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

•  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

•  Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

•  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos.  

•  Priorizar a consecución de obxectivos do grupo sobre intereses 

persoais. 

•  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

•  Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven.  

•  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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                                  Aprender a aprender 

 

  
 

A competencia de aprender a aprender favorece a forma en que o proceso de ensino-aprendizaxe se vai consolidando no alumnado. As 

metodoloxías empregadas nesta área estarán relacionadas co traballo de investigación, de forma que a participación e a implicación do alumnado sexa 

real, así como o recoñecemento e a aceptación das normas sociais e de convivencia. 

Nesta área insistirase na relación entre o progreso persoal e o académico xa que iso supoñerá unha das bases para que se inicien na construción 

do seu propio proxecto persoal de vida. 

 

Os descritores que poderiamos utilizar para adestrar esta competencia serían: 

•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

•  Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  

•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

•  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente,… 

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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4.           OBXECTIVOS, CONTIDOS,CRITERIOS DA AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS  

 

MATEMÁTICAS 

 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 g  

 e  

 B1.1. Expresión verbal do proceso de 

razoamento da resolución dun problema 

sinxelo.  

 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.  

 CMCT  

 CCL  

 g  

 b  

 B1.2. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias do traballo científico.  

 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.  

 CMCT  

 CAA  

 g  

 i  

 B1.3. Utilización guiada de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe.    B1.3. Iniciarse na utilización dos medios 

tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 

coa axuda guiada do mestre ou da mestra.  

 MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización 

dos medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe.  

 CMCT   

 CD  

 CAA  
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BLOQUE 2. NÚMEROS  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 e  

 g  
 B2.1. Números naturais ata o 99.  

 B2.2. Nome e grafía dos números ata o  
99.   

 B2.3. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: unidades e 

decenas.  

 B2.4. O sistema de numeración decimal:  
valor de posición das cifras.  

 B2.5. Identifica o número anterior e o seguinte 

a un dado.  

 B2.6. Identifica o número maior, o menor e o 

igual a un dado.  

 B2.1. Ler, escribir e ordenar números 

enteiros utilizando razoamentos 

apropiados.  

 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números 

ata o 99.  

 CMCT  

 CCL  

 MTB2.1.2. Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos 

reais.  

 CMCT  

 CCL  

 b  

 e  

 g  

 B2.7. Identifica os números ordinais do 1º ao 

10º.  

 B2.8. Utilización e relación dos números 

ordinais. Comparación de números.  

 B2.3. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: unidades e 

decenas.  

 B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá.  

 MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en 

contextos reais.  

CMCT  

 MTB2.2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 99.  

 CMCT  

 CCL  

 CAA  

 MTB2.2.3. Descompón e compón 

números naturais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas 

cifras.  

 CMCT  
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 MTB2.2.4. Ordena números enteiros e 

represéntaos na recta numérica.  

 CMCT  

 b  

 g  

 B2.9. Iniciación no desenvolvemento de 

estratexias persoais de cálculo mental.   B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo  

 MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma na 

resolución de  

 CMCT  

 

  B2.10. Gusto pola presentación ordenada e 

limpa dos cálculos e dos resultados.  

 B2.11. Cálculo de sumas e restas.   

 B2.12. Utilización en situacións familiares da 

suma para xuntar ou engadir e da resta para 

separar ou quitar.  

mental, en situación de resolución de 

problemas.  
problemas contextualizados.   

 MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas 

contextualizados.  

 CMCT  

 MTB2.3.3. Emprega procedementos 

diversos na realización de cálculos 

numéricos básicos.  

 CMCT  

 b  

 g  

 B2.13. Resolución de problemas da vida cotiá.   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.  

 CMCT  

 CAA  

 MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no 

contexto.  

 CMCT  

 CAA   

 CSIEE  
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BLOQUE 3. MEDIDA  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 g   B3.1. Medición con instrumentos e estratexias 

non convencionais.  

 B3.2. Estimación de resultados de medidas 

(distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 

contextos familiares.  

 B3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para 

realizar medidas e estimacións.  
 MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o 

paso e o pé.  

 CMCT  

 B3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto 

de maior peso, por estimación e/ou 

utilizando a balanza.  

 MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso 

entre dous obxectos de uso habitual.   

 CMCT  

 B3.3. Comparar e identificar cal é o 

recipiente de maior capacidade, por 

estimación.  

 MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o 

recipiente de maior capacidade. 
 CMCT  

 g   B3.3. Unidades de medida do tempo e as súas 

relacións: minuto, hora, día, semana e ano.  

 B3.4. Lectura sinxela en reloxos analóxicos e 

dixitais.  

 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 relación. 

Minuto, hora, día, semana e ano.  

 CMCT  

 MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e 

dixitais a hora en punto e a media hora.  

 CMCT  

 MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos 

da vida diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións.  

 CMCT  
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 b  

 g  

 B3.5. O sistema monetario da Unión Europea. 

Unidade principal: o euro. Valor das diferentes 

moedas e billetes.  

 B3.6. Equivalencias entre moedas e billetes.  

 B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as 

equivalencias entre as diferentes moedas 

e billetes do sistema monetario da Unión 

Europea.  

 MTB3.5.1. Coñece a función e o valor 

das diferentes moedas e billetes (5,10, 

20 e 50 euros) do sistema monetario da 

Unión Europea utilizándoas tanto para 

resolver problemas en situación reais 

como figuradas.  

 CMCT 

 CAA  

 

 b  

 g  

 B3.7. Resolución de problemas de medida.  

 B3.6. 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 axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas.  

 MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos 

de medida.  

 CMCT  

 CAA  

 MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados.  

 CMCT  

 CAA   

 CSIEE  

BLOQUE 4. XEOMETRÍA  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 b  

 e  

 g  

 B4.1. Interpretación de representacións 

espaciais sinxelas en situacións da vida cotiá.   

 B4.2. Descrición de posicións e movementos, 

en relación a un mesmo e a outros puntos de 

referencia.  

 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.  

 CMCT  

 CAA  

 CCL  
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 B4.3. Interese e curiosidade pola identificación 

das formas e dos seus elementos 

característicos.  

 B4.4. Confianza nas propias posibilidades; 

curiosidade, interese e constancia na busca de 

solucións.  

 B4.5. Uso do vocabulario xeométrico para 

describir itinerarios: liñas abertas e pechadas; 

rectas e curvas.  

 B4.6. Busca de elementos de regularidade en 

figuras e corpos a partir da manipulación de 

obxectos.  

 MTB4.1.2. Describe a situación dun 

obxecto do espazo próximo en relación 

a outros puntos de referencia 

utilizando os conceptos de esquerda-

dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 

preto-lonxe e próximo-afastado.  

 CMCT  

 CAA  

 CCL  

 b  

 g  

 B4.7. Formas planas e espaciais:  
clasificación de figuras planas.  

 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.  

 CMCT  

 CAA  

 

 b  

 g  

 B4.8. Resolución de problemas de xeometría 

relacionados coa vida cotiá.  
 B4.3. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas.  

 MTB4.3.1. Resolve problemas 

xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados.  

 CMCT  

 CAA  

 MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto.  

 CMCT  

 CAA   

 CSIEE  
 

 

 

 

 

  

                                                                                   BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
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OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 b  

 g  

 B5.1. Recollida e clasificación de datos.   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.  

 MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos 

sinxelos en representacións gráficas 

básicas.  

 CMCT  

 CAA  

 MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas 

nos que interveña a lectura de gráficos.  

 CMCT  

 CAA  

. 
 

 

LINGUA CASTELÁ 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS CLAVE  

 a   

 c  

 d  

 e  

 B1.1.Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: participación; escucha; respecto al 

turno de palabra; respeto por los sentimentos de los 

y de las demás.   

 B1.1. Participar en situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando el turno 

de palabra.  

 LCB1.1.1. Expresa de forma global 

sentimientos, vivencias y emociones 

propias.   

 CCL  

 CAA  

 CSC  

 LCB1.1.2. Aplica las normas socio 

comunicativas: escucha y respeta el 

turno de palabra.   

 CCL  

 CAA  

 CSC  
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 b  

 e   B1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y 

no verbales, especialmente gestos y tono de voz que 

complementen el significado del mensaje  

 B1.2. Reconocer la información 

verbal y no verbal de los discursolos 

orales e integrarla en la producción 

propia.   

 LCB1.2.1. Integra de manera global los 

recursos básicos verbales y no verbales 

para comunicarse oralmente.  

 CCL  

 CSC  

 a  

 b  

 e  

 B1.3. Participación en situación de comunicación de 

aula, espontáneas o dirigidas, organizando, de forma 

general, el discurso.   

 B1.3. Expresarse y comunicarse de 

forma oral y con cierta coherencia 

para satisfacer las necesidades de 

comunicación en diferentes 

situaciones de aula.   

 LCB1.3.1. Participa activamente en 

diversas situaciones de comunicación:  

 -diálogos  

 -exposiciones orales muy guiadas, con 

ayuda, cuando proceda, de tecnologia 

de la información y la comunicación.   

 CCL  

 CD  

 CAA  

 CSC  

 CSIEE  

 b  

 e   B1.4. Interés por la ampliación de vocabulario  

 B1.5. Creación de redes semánticas muy sencillas   

 B1.4. Ampliar el vocabulario a partir 

de las experiencias de aula.   

 LCB1.4.1. Utiliza el vocabulario adecuado 

a su edad.  
 CCL  

 b  

 d  

 e  

 i   

 B1.6. Comprensión global de textos orales de diversa 

tipología: atendiendo a la forma del mensaje 

(descriptivos, narrativos, dialogados) y su intención 

comunicativa (informativos, literarios y prescriptivos) 

y procedentes de  

 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.  

 CCL  

 CAA  

 

 diversanas fuentes.      

 b  

 d  

 e  

 i   

 B1.7. Valoración de los medios de comunicación social 

como instrumento de comunicación.  
 B1.6. Valorar los medios de 

comunicación social como 

instrumento de comunicación.  

 LCB1.6.1. Identifica las ideas generales en 

reportajes audiovisual sobre temas de su 

interés.  

 CCE  

 CAA  
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 b  

 e  

 B1.8. Audición y reproducción de textos adecuados al 

nivel que estimulen su interés  
 B1.7. Reproducir textos orales 

próximos a sus gustos e intereses.   
 LCB1.7.1. Canta canciones, cuenta y 

recita pequeños cuentos y poemas.  

 CCL  

 CAA  

 CCEC  

 b  

 e  

 B1.9. Dramatización de textos infantiles   B1.8. Dramatizar, de manera 

colaborativa, textos infantiles.    LCB1.8.1. Adecúa la entonación y el 

volumen a la representación dramática  

 CCL  

 b  

 e  

 B1.10 Producción de textos orales breves y sencillos 

próximos a sus gustos e inteintereses..  
 B1.9 Expresarse de forma oral en 

diferentes situaciones con 

vocabulario acomodado y una 

secuencia coherente.   

 LCB1.9.1. Narra situaciones y experiencias 

personales sencillas  

 CCL  

 CSIEE  

 LCB1.9.2. Describe, de forma sencilla 

personas, animales objetos y lugares 

siguiendo una orden: de arriba a abajo; 

de abajo a arriba… 

 CCL  

 LCB1.9.3. Utilizar correctamente 

expresiones para situar y ordenar las 

rutinas: antes, después, por la mañana, 

por la tarde,,,  

 CCL  

 a   

 d  

 e  

 m  

 B1.11. Uso de un lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias  
 B1.10. Usar un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las 

diferencias  

 LCB1.10.1. Usa un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las 

diferencias.  

 CCL  

 CSC  

 a  

 b  

 e  

 B1.12. Estrategias para utilizar la lengua oral como 

instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar 

y preguntar.  

 B1.11. Utilizar de manera efectiva el 

lenguaje oral: escuchar y preguntar.  
 LCB1.11.1. Pide ayuda para la realizacion 

de tareas de distinta índole.  

 CCL  

 CAA  

 CSC, CSIEE  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS CLAVE  

 b  

 e  

 B2.1. Lectura de distintos tipos de textos 

adaptados a su edad.   
 B2.1. Leer en voz alta diferentes tipos de 

textos infantiles breves y sencillos.   LCB2.1.1. Le con pronunciación y 

entonación idónea, textos sínxelos, de 

variada tipología, breves y adaptados a 

su edad.  

 CCL  

 b  

 e  
 B2.2. Inicio a las estrategias para la 

comprensión lectora de textos: 

consideración del título y de las 

ilustraciones muy redundantes.  

 B2.2. Anticipar el contenido de textos del 

ámbito escolar y social acomodados a su 

nivel.   

 LCB2.2.1. Relaciona la información que 

acerca el título y las ilustracións con el 

tema del texto.   

 CCL  

 CAA  

 e   B2.3. Comprensión de textos de diversa 

tipología adecuados a su edad.   B2.3. Comprender la funcionalidad de 

diferentes tipología textuales, 

atendendo a la forma del mensaje 

(descriptivos, narrativos, dialogados) y 

su intención comunicativa 

(informativos, literarios y prescritivos) 

adaptada su edad.  

 LCB2.3.1. Reconoce la funcionalidad de 

determinadas tipología textuales: 

carteles, anuncios, avisos, recetas, 

normas, instrucciones...  

 CCL  

 CAA  

 b  

 e  

 B2.4. Lectura de diferentes textos como 

fuente de información y de lecer.   
 B2.4. Mostrar interés y gusto por la 

lectura.  
 LCB2.4.1 Expresa el gusto por la lectura 

cómo fuente de ocio.  

 CCL  

 LCB2.4.2 Explica, de manera sencilla,sus 

preferencias lectoras.  

 CCL  

 b  

 e  

 B2.5. Uso de la biblioteca como recurso para 

desarrollar el Plan leector.  
 B2.5. Progresar en la adquisición del 

hábito lector.    LCB2.5.1. Identifica, con ayuda, los textos 

de la biblioteca (escritos o en soporte 

informático) más acomodados para 

obtener información y para su ocio.  

 CCL  

 CD  

 CAA  
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 a  b, 

e  
 B2.6. Iniciación a la creación de la biblioteca 

personal.  
 B2.6. Mostrar interés por tener una 

biblioteca que propia.  
 LCB2.6.1. Cuida, conserva y organiza sus 

libros.  

 CCL  

 CSC  

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS CLAVE  

 e   B3.1. Reconocimiento y utilización de 

recursos gráficos en la comunicación 

escrita.   

 B3.1. Interiorizar y utilizar las normas 

básicas de escritura y sus aspectos 

básicos  
 LCB3.1.1. Relaciona los códigos oral y 

escrito: discrimina sonidos en las 

palabras y consolida aspectos 

grafomotores y grafías de la Lengua 

castellana en palabras significativas.   

 CCL  

 LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de 

texto escrito: listas, recetas, 

narraciones, poesía, noticia …  

 CCL  

 e  
 B3.2. Uso de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos en la comunicación escrita.  

 B3.2. Relacionar códigos verbales y no 

verbales.   LCB3.2.1. Ilustra de manera creativa sus 

escritos con ilustraciones redundantes  

 CCL  

 b  

 e  

 B3.3. Utiliza estrategias para la produción 

de textos: planificación, identificación de la 

función, textualización, revisión y 

reescritura.   

 B3.4 Producción de textos según el Plan de 

escritura.  

 B3.3. Planificar y producir, con ayuda, 

diferentes tipos de textos atendendo a 

su formato (descritivos, narrativos, 

dialogados) e intenciona lidad 

comunicativa (informativos, literarios y 

prescriptivos) y cuida la presentación  

 LCB3.3.1. Escribe, con ayuda, en 

diferentes soportes, textos muy 

sencillos propios del ámbito escolar y 

social: listas, notas, normas, 

felicitaciones , instrucciones, cuentos, 

anécdotas...  

 CCL  

 CD  

 CAA  

 LCB3.3.2. Presenta sus escritos con 

limpieza, evitando riesgos  

 CCL  

 CAA  
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BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE La LENGUA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS CLAVE  

 b  

 e  

 B4.1. La palabra. Iniciación al orden 

alfabético. Reconocimiento de las 

características y uso de las diferentes clases 

de palabras.Género y número del nombre. 

Tiempos verbales  

 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.  

 CCL  

 LCB4.1.2. Reconoce el alfabeto y se inicia en 

el orden alfabético.  

 CCL  

 LCB4.1.3. Distingue nombre y adjetivo en 

palabras significativas.  

 CCL  

 LCB4.1.4. Distingue género y número en 

palabras habituales  

 CCL  

 LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente los 

artículos en los textos orales y escritos.  

 CCL  

 LCB4.1.6. Forma grupos nominales 

respetando las normas de concordancia.  

 CCL  
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 LCB4.1.7. Utiliza los tiempos verbales 

presente, pasado y futuro en textos 

sencillos.  

 CCL  

 b  

 e  

 B4.2. Vocabulario. Sinónimos y antónimos. 

Aumentativos y diminutivos.  
Comparaciones y palabras derivadas.   

 B4.2. Mejorar el conocimiento de la 

lengua y sistematizar la adquisición de 

vocabulario.  

 LCB4.2.1. Relaciona sinónimos y antónimos 

básicos en parejas de palabras 

significativas.  

 CCL  

 LCB4.2.2. Establece comparaciones entre 

distintos elementos.  

 CCL  

 LCB4.2.3. Utiliza diminutivos y 

aumentativos, en textos orales y  

 CCL  

 

   escritos.   

 LCB4.2.4. Identifica ensu entorno  palabras 

derivadas de otras muy evidientes.  

 CCL  

 b  

 e  

 B4.3. Ortografía: utilización de las reglas 

básicas de ortografía. Signos de puntuación.  
 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 y siguiendo modelos.   

 CCL  
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 e  
 B4.4.Reconocimiento y observación reflexiva 

de los constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado.  

 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.  

 CCL  

 e  

 i  

 B4.5. Utilización de material multimedia 

educativo y otros recursos didácticos al 

alcance y propios de su edad.   
 B4.5. Utilizar programas y aplicaciones 

educativas digitais para realizar tareas y 

avanzar en el aprendizaje.  

 LCB4.5.1. Utiliza de manera guiada, distintos 

programas y aplicaciones educativos 

dixitales como herramienta de 

aprendizaje.   

 CCL  

 CD  

 CAA  

 d  

 e  

 o  

 B4.6. Identificación de similitudes y 

diferencias entre las lenguas que conoce 

para mejorar en su aprendizaje y lograr una 

competencia comunicativa integrada.  

 B4.6. Comparar aspectos básicos de las 

lenguas que conoce para mejorar en su 

aprendizaje y lograr una competencia 

comunicativa integrada  

 LCB4.6.1. Compara aspectos  
(gráficos, sintácticos, léxicos) de las 

lenguas que conoce  

 CCL  

 CSC  

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS CLAVE  

 d  

 e  

 B5.1. Conocimiento y lectura guiada de 

cuentos tradicionales: maravillosos, de 

fórmulas, de animas, ...  

 B5.1. Apreciar el valor de los textos 

literarios sencillos y utilizar la lectura 

como fuente de gozo e información.   
 LCB5.1.1. Identifica sencillos textos 

propios de la literatura infantil:  
cuentos, poesías, cómics, adivinanzas…  

 CCL  

 CCEC  

 LCB5.1.2. Dramatiza, con gestos y 

palabras, escenas de cuentos.   
 CCL  

 CAA  

 CCEC  

 CSC  
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 d  

 e  

 B5.2. Valoración de los textos literarios como 

fuente de gozo personal.  

 B5.3. Uso de la biblioteca de aula como 

fuente de información y ocio.  

 B5.2. Disfrutar de la escucha de textos 

literarios narrativos, líricos y dramáticos  
 LCB5.2.1. Gozo de la escucha de  

textos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos  

 CCL  

 CCEC  

 LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente y con 

ayuda, el lenguaje figurado en textos 

literarios (personificaciones).  

 CCL  

 CAA  

 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.  

 CCL  

 CAA  

 b  

 d  

 e  

 B5.4. Recreación y composición de textos 

literarios: cuentos, poemas, adivinanzas   B5.4. Reproducir, con ayuda, a partir de 

modelos dados, textos literarios 

sencillos: cuentos, poemas y adivinanzas.   

 LCB5.4.1. Recrea de manera individual y 

cooperativa, sencillos textos literarios 

(cuentos, poemas..) a partir de pautas o 

modelos dados.  

 CCL  

 CAA  

 CCEC  

 d  

 e  

 o  

 B5.5. Valoración de la literatura en cualquier 

lengua (mayoritaria, minoritaria o 

minorizada) como vehículo de comunicación 

y como recurso de gozo personal  

 B5.5. Valorar la literatura en cualquier, 

especialmente en lengua gallega, como 

vehículo de comunicación y como 

recurso de gozo personal.  

 LCB5.5.1. Valora la literatura en cualquier 

lengua, especialmente en lengua gallega, 

como vehículo de comunicación y como 

recurso de gozo personal.  

 CCL  

 CSC  

 CCEC  
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LINGUA GALEGA 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 a 

 e 

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. 

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

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

 CCL   

 CAA 

 b 

 d   

 e   

 i 

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

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. 

 CCL   

 CD  

 CAA 

  CSC 
   

 a   

 b   

 c   

 e   

 o 

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). 

B1.3. 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. 

 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 

 

 a 

 c 

 e 

B1.4. Actitude de escoita adecuada nas 
diferentes situacións comunicativas cotiás 
(conversas e exposicións orais) e respecto 

B1.4. Manter unha adecuada 
actitude de escoita, ante situacións 

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

 CCL   

 CSC 
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 o polas opinións de quen fala, sen interrupcións 
inadecuadas. 

comunicativas cotiás, respectando 
as intervencións dos e das demais. 

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

 a 

 c 

 d   

 e   

 o 

B1.5. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas da aula (peticións, 
anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, 
instrucións, 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). 

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

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

 CCL   

 CSC   

 CAA 

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

 CCL   

 CSC   

 CCEC 

LG1.5.3. 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 

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

 CCL   

 CSC   

 CCEC 

 CAA 

 

 a 

 b 

 e 
 

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

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

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

 CCL   

 CAA 
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 b 

 d   

 e   

 o 

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

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. 

 CCL   

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 e 

 o 

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

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. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 o 

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

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

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 
 

 a 

 d 

 e 

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. 

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

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

 CCL 

 CCEC 
 
 
 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 
 
 

Lgb1.10.2.Recoñece a posibilidade de 
uso da lingua galega en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 e 

B2.1. Comprensión de informacións concretas 
en textos de uso cotián como invitacións, 

B2.1. Comprender a información 
explícita en textos sinxelos de uso 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos, sobre 

 CCL 

 CD 
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 i 

 j 

 o 
 

felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas. 

cotián ou procedentes dos medios 
de comunicación. 

feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 

 CSC 

B2.2. Comprensión de información xeral 
sobre feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en textos breves e 
sinxelos procedentes dos medios de 
comunicación social, especialmente a noticia. 

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

 CCL 

B2.3. Comprensión de información en textos 
para aprender vinculados á experiencia, tanto 
en textos producidos con finalidade didáctica 
como nos de uso cotián (folletos, descricións, 
instrucións e explicacións). 

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 

 b 

 e   
 

B2.4. Interpretación da información das 
ilustracións. 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

 a 

 b 

 e 

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

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

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 

 a 

 b 

 e 

 i 
 

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

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

LGB2.4.2. Valora a utilidade das 
bibliotecas de aula e de centro e 
manipula os libros con coidado, 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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devolvéndoos ao seu sitio logo de 
lelos. 

 a 

 b 

 e 

B2.7. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

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

LGB2.5.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos seus 
libros. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 e 
 

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

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 e 

 m 
 

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

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

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

 CCL 

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

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 a 

 b 

 e 

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

B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís, aqueles propios 
dos medios de comunicación ou 

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

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 
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 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. 

os relacionados coa escola, 
respectando as convencións 
elementais da escrita. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

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 

 a 

 b 

 e 

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). 

B3.2. 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). 

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

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 j 

 o 

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

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

LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos 
que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

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

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

LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 j 

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

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

LGB3.5.1. Ilustra creativamente os 
seus escritos con imaxes redundantes 
co seu contido. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 i 

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. 

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

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

 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 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 e 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. 

B4.1. 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. 

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

 CCL 

 CAA 

LGB4.1.2. Diferencia 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 
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 b 

 e 

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

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

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 

 e 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. 

B4.3. 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.   

 CCL 

 CAA 

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

 CCL 

 CAA 

 e 

 o 

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

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

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

 CCL 

 CAA 

BLOQUE 5:  EDUCACIÓN LITERARIA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 d 

 e 

 o 
 

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

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

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 
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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. 

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 

 b 

 d 

 e 

 i 

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

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. 

 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 

 b 

 e 

 o 

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

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

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

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 a 

 d 

 e 

 o 

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

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

LGB5.4.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 d 

 e 

 o 

B5.6. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan noutras 
culturas.  
 B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e 
mitos facilmente interpretables que noutras 
culturas serven para entender o mundo e 
axudan a coñecer outras maneiras de 
relacións sociais. 

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

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

 CCL 

 CCEC 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

 BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 b  

 e  

 h  

 i  

 j  

 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.  

 B1.1. Buscar, seleccionar información 

de forma guiada e comunicar os 

resultados en diferentes soportes.  

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  

a  

b  

c  

m  

 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.  

 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.  

CAA  

CMCCT  

CSC  

CSIEE  
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 BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 a  

 b  

 e  

 d  

 h  

 k  

 m  

 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.  

 B2.1. Identificar semellanzas e 

diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade.  
 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  

 a  

 b  

 d  

 h  

 k  

 m  

 B2.6. Hábitos que inflúen nunha vida 

saudable: alimentación variada e 

equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio 

físico regulado, o descanso e a adecuada 

utilización do tempo de lecer.  

 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.  

 CMCCT  

 CSC  

 CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os 

hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia saúde.  

 CMCT  

 CSC  
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 b  

 c  

 e  

 g  

 h  

 B2.7. Identificación de alimentos diarios 

necesarios.  

 B2.8. Análise e costumes na alimentación 

diaria.  

 B2.3. Deseñar, de forma colectiva, 

un menú semanal de merendas 

saudables para o recreo.  

CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na 

alimentación diaria e aplica o menú semanal 

de merendas na escola.  

 CMCCT  

 CSIEE  

 

 

 

 

 

  BLOQUE 3. OS SERES VIVOS  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 e  

 h  

 l  

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

animais.  

 B3.2. Identificación das características e 

dos comportamentos de animais e plantas 

para adaptarse ao seu medio.  

 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.  

 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  
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a  

b  

c  

e  

h  

i  

j  

l  

m  

o  

 B3.3. Observación e identificación de 

animais e plantas do contorno.  

 B3.4. Clasificación 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.  

 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.  

 CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa 

observación e comunícaos empregando 

diferentes soportes.  

CMCCT  

CCL  

CAA  

CSIEE  

CD  

 

 

 

  BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 a  

 b  

 e  

 h  

 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.  

 B4.1. Adoptar medidas de 

protección medioambientais e 

poñelas en práctica na escola.  

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  
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b  

g  

h  

 B4.4. Exploración de materiais e obxectos do 

contorno para identificar propiedades 

físicas observables (cor, dureza, cheiro, 

sabor e textura) e a súa utilidade.  

 B4.2. Experimentar e manipular 

instrumentos e obxectos sinxelos de 

uso cotián identificando algunhas 

propiedades físicas.  

 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  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 a  

 b  

 c  

 d  

 e  

 h 

 j  

 m  

 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.  

 B5.1. 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 e evita estereotipos 

sexistas.  

 CMCCT  

 CSC  

 CCL  

 CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e 

máquinas simples de uso cotián 

empregándoos con seguridade e evitando 

estereotipos sexistas.  

 CMCCT  

 CSC  

 CSIEE  
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 a  

 b  

 h  

 i  

 B5.4. Identificación dos compoñentes 

básicos dun ordenador.  

 B5.5 Coidado dos recursos informáticos.  

 B5.2. Empregar o ordenador 

identificando os compoñentes 

básicos e coidando o seu uso.  

 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.  

 CMCCT  

 CD  

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 b  

 d  

 e  

 h  

 i  

 B1.1.O establecemento de conxecturas, de 

predicións e, a observación, e experimentación 

como procesos básicos que favorecen a Iniciación 

ao coñecemento científico.  

 B1. 2.Propostas de traballo que xurdan dunha 

situación problema, acontecemento ou 

inquietude da contorna que os rodea, que supoña 

un proceso de investigación e acción por parte do 

 B1.1.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 

obter información, seleccionala, 

organizala, extraer conclusións e 

comunicalas sen esquecer a introdución 

ao manexo das TIC para este fin e 

valorando o esforzo realizado.  

 CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e 

recolle información a través da 

observación e experimentación 

iniciándose no emprego das TIC e 

outras fontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a 

organiza, obtén conclusións sinxelas e 

as comunica.  

 CAA  

 CCL  

 CD  

 CMCCT  
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alumnado e facilite o proceso de autorregulación 

de aprendizaxes.  

 B1. 3 Introdución no uso das TIC e outras fontes 

(directas e indirectas) para obter información, 

analizala, organizala,documentar o proceso 

mediante o uso do cartafol e a comunicación das 

conclusións.  

 B1. 4 Planificación, xestión e presentación dos 

traballos co fin de acadar obxectivos.   

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas coidando a súa presentación, ten 

iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades.  

 CSIEE  

 CAA  

 CSC  

 a  

 b  

 c  

 d  

 m  

 B1.5.O traballo en equipo.   

 B1.6.Iniciación na creación e o uso de hábitos e 

técnicas de estudo.  

 B1.7.Valoración do esforzo e coidado do material.  

 B1.8.A cooperación e o diálogo como valores 

democráticos e recursos básicos na resolución 

pacífica de conflitos.  

 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.  

 CSC  

 CAA  

 B1.3.Empregar os mapas mentais como 

unha técnica básica de estudo.   CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais 

sinxelos como técnica básica de estudo.  

 CAA  

 

 h  

 o  

 B1.9.Utilización da terminoloxía propia da área.   B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da 

terminoloxía propia da área.  
 CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia 

da área.  
 CCL  

 CMCCT  

 CSC  
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BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 h  

 j  

 o  

 B2.1.A contorna física: observacións das 

características principais.  
 B2.1.Identificar os elementos principais da 

contorna partindo do máis próximo a 

través da observación e uso das TIC.  
 CSB2.1.1.Elabora e recolle información 

sobre aspectos da súa contorna natural, 

empregando imaxes, debuxos e outras 

fontes incluídas as TIC.  

 CMCCT  

 CD  

 CAA  

 CSB2.1.2 Describe os elementos básicos 

da súa contorna máis próxima.  

 CMCCT  

 CCL  

 h  

 h  

 a  

 o  

 B2.2.O aire e a auga. Estudo das súas 

características e propiedades mediante a 

observación, experimentación a través 

sentidos e a formulación de conxecturas. A 

importancia para a vida e consumos 

responsables.  

 B2.2. Recoñecer as características básicas 

do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos.  

 CSB2.2.1.Describe as características 

principais do aire e da auga.  
 CMCCT  

 CCL  

 B2.3. Recoñecer e valorar a importancia 

que a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o uso 

responsable ten na súa contorna máis 

próxima.  

 CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a 

importancia que o uso responsable do 

aire e a auga ten na súa contorna máis 

próxima.  

 CMCCT  

 CSC  

 CCL  
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 g  

 h  

 i  

 o  

 B2.3.O tempo atmosférico. Observación e 

medicións sinxelas dos fenómenos 

atmosféricos que teñen lugar no espazo 

próximo e a súa simboloxía.  
Comprobación observado o tempo nos 

diferentes medios de comunicación: prensa, 

prensa dixital,..  

 B2.4.Coñecer os fenómenos atmosféricos, 

a través das sensacións corporais, e 

describir os que xorden con máis 

frecuencia na súa contorna 

identificándoos nun mapa do tempo da 

prensa en papel ou dixital.  

 CSB2.4.1.Nomea os fenómenos 

atmosféricos máis habituais no seu 

espazo próximo e interpreta a simboloxía 

básica nun mapa do tempo da prensa en 

papel ou dixital.  

 CMCCT  

 CD  

 CCL  

 B2.5.Realizar medicións sinxelas de datos 

con aparellos cotiás e facer pequenos 

rexistros do tempo atmosférico a nivel 

local.  
Comprobación co tempo dos xornais.   

 CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas 

recollidas de datos, rexistros e 

comprobación sobre o tempo 

atmosférico local.  

 CMCCT  

 CAA  

 

 h  

 g  

 e  

 B2.4.Os elementos do ceo, as súas 

características e o seu movemento como 

indicador do paso do tempo. Experimentación 

do paso do tempo observando o movemento 

do Sol e da Lúa e asocialo ás diferentes partes 

do día e á noite.  

 B2.6.Identificar os elementos que aparecen 

no ceo e coñecer a importancia que o Sol 

ten para a vida.  
 CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes 

no ceo e explica a importancia que o Sol 

ten para a vida.  

 CMCCT  

 CCL  

 B2.7.Coñecer a importancia que o 

movemento dos elementos do ceo teñen 

como indicador do paso do tempo: o día, 

a noite e as partes do día.   

 CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos 

elementos do ceo co cambio do día á 

noite e o paso do tempo ao longo do día: 

mañá, tarde e noite.   

 CMCCT  

 CAA  

 a  

 h  

 o  

 B2.5.Observación, a través dos sentidos, da 

paisaxe que nos rodea.Elementos naturais e 

humanos da contorna. A importancia do 

coidado da natureza.  

 B2.8. Diferenciar entre os elementos 

naturais e os producidos pola man do 

home existentes na contorna próxima 

poñendo exemplos.  

 CSB2.8.1.Diferenza entre elementos da 

paisaxe natural e a construída polo home 

e identifica algunha das accións humanas 

máis destacadas da contorna próxima.  

 CMCCT  

 CAA  
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 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.  
 CSC  

 CMCCT  

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 a  

 c  

 h  

 B3.1.Investigamos sobre as relacións de 

parentesco e roles familiares.   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 e contribúe ao reparto 

equitativo das tarefas domésticas entre 

os membros da familia.  

 CMCCT  

 CSC  

 CAA  

 a  

 h  

 B3.2.A escola: organización escolar, os 

membros e os seus roles,espazos físicos e 

recursos.  

 B3.2.Coñecer e respectar todos os 

elementos que conforman a escola e as 

súas funcións.  
 CSB3.2.1.Identifica aos membros da 

comunidade escolar, describe as tarefas 

que desenvolven e as respectan.  

 CMCCT  

 CSC  

 CCL  

 a  

 h  
 B3.3.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.  

 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.  

 CSC  
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 h  

 e  

 o  

 B3.4. A casa e o lugar no que vivo. Estancias da 

casa e localización na contorna: aldea, vila, 

cidade. Elaboración dun esbozo da 

distribución da casa.   

 B3.4. Identificar as partes da casa e o uso 

que se fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a 

súa contorna.  

 CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as 

representa nun esbozo e coñece e 

explica o uso que se fai delas.  

 CMCCT  

 CAA  

 CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de 

vivendas e describe oralmente as 

diferenzas.  

 CCL  

 CCEC  

 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.  

 CCL  

 CMCCT  

 h  
 B3.5.Os medios de transporte.  

Clasificación e abastecemento.  
 B3.6.Coñecer os medios de transporte do 

seu ámbito, as características  
 CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios 

de transporte da contorna  

 CMCCT  

 

 e   fundamentais e os clasifica segundo a súa 

función e uso.  
segundo os seus usos, funcións e 

características.   

 CAA  

 h  

 n  

 B3.6.Educación viaria. Camiñando pola rúa.   B3.7.Observar e discriminar diferentes 

elementos viarios que debera recoñecer un 

peón  para unha circulación óptima pola 

rúa.  

 CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico 

necesarias para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, 

pasos de peóns ou peoas, etc.  

 CSC  

 CAA  
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 j  

 h  

 o  

 B3.7.Manifestacións culturais da contorna. 
 B3.8.Coñecer algunha das grandes 

manifestacións culturais que se celebran na 

escola valorando a súa diversidade e 

contribuíndo á súa conservación.  

 CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas 

propias do outono, do inverno, da 

primavera e do verán que se celebran 

na contorna escolar e contribúe á súa 

conservación.  

 CCEC  

 CSC  

 CCL  
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 BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.  

OBXECTIVOS  CONTIDOS  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS CLAVE  

 h  

 gc  

 h  

 e  

 B4.1.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.  

 B4.1.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.  

 CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do 

tempo, a evolución e algúns feitos 

relevantes da súa vida persoal e 

empregando as unidades de medida do 

tempo máis básicas..  

 CSC  

 CAA  

 CCL  

 B4.2. Reconstruír a memoria do pasado 

próximo partindo de fontes familiares a 

través da realización dunha árbore 

xenealóxica sinxela dos membros da súa 

familia.  

 CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore 

xenealóxica sinxela dos membros da súa 

familia.  

 CSC  

 CAA  

 CCL  

 h  

 g  

 e  

 B4.2.Sistemas de medida do 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.  

 B4.3.Ser consciente do paso do tempo 

empregando, como unidades de medida, 

os días, as semanas, os meses, o ano, as 

estacións e o calendario como 

instrumento para medir e representar o 

paso tempo.  

 CSB4.3.1.Sabe o número de días que ten 

unha semana e os meses, nomea os 

meses do ano e diferencia as estacións 

segundo as súas características.  

 CMCCT  

 CCL  
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EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

a  

j  

b  

 B1.1. Valoración e respecto polas obras 

plásticas do contorno.  
 B1.1. Amosar respecto pola área e polos 

diferentes tipos de expresión plástica.  
 EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes 

tipos de expresión plástica.  
 CCEC  

 CSC  

a  

j  

b  

 B1.2. Valoración da limpeza, a orde e a 

presentación ao realizar un traballo.  

 B1.3. Satisfacción na manipulación e na 

exploración de diferentes materiais.  

 B1.4. Interese por usar adecuadamente os 

instrumentos, os espazos etc.  

 B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a 

orde na realización dunhatarefa 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.  

 CCEC  

 CSC  

j 

e  
 B1.5. Observación e exploración sensorial 

dos elementos plásticos presentes nos 

ámbitos natural, artificial e artístico.  

 B1.3. Describir calidades e características 

dos materiais, dos obxectos e dos 

instrumentos presentes no contexto 

natural e artificial.  

 EP1.3.1. Describe calidades e 

características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto 

natural e artificial.  

 CCEC  

 CAA  
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 B1.6. Descrición de imaxes presentes no 

contexto próximo.  

 B1.7. Observación de elementos plásticos 

do ambiente artificial presentes en 

edificios, moblaxe urbana, luminosos 

ousinais.  

 EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as 

formas básicas.  
 CCEC  

 CCL  

 CMCCT  

 EP1.3.3. Identifica os tamaños.   CCEC CMCCT  

 EP1.3.4. Identifica e usa as cores 

aprendidas.  

 CCEC  

 EP1.3.5. Nomea e recoñece as 

figuras xeométricas básicas e os 

elementos plásticos.  

 CCEC  

 CCL  

 CMCCT  

 

 

   
 EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais 

partes da figura humana.  

CMCCT  

CCL  

 EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas 

básicas.  

CCEC  

CMCCT  

 EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de 

liña.  

CCEC  

CMCCT  
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e  

j  

 B1.8. Descrición verbal de sensacións e 

observacións das obras plásticas.  

 B1.9. Observación da obra plástica e 

visual no contexto, en exposicións e en 

museos, e comentarios posteriores sobre 

elas.  

 B1.10. Expresión oral das impresións que 

a obra artística xera.  

 B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para 

comentar as obras plásticas propias e 

alleas.  

 EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa 

sobre as súas propias creacións plásticas 

e as dos compañeiros e as compañeiras, 

usando o vocabulario axeitado.  

CCL  

CSIEE  

CCEC  

j   B1.11. Exploración de distancias, 

percorridos e situacións de obxectos e 

persoas en relación coespazo.  

 B1.12. Observación de diferentes 

maneiras de representar o espazo 

(fotografía aérea, planos de vivendas, 

maquetas, mapas etc.).  

 B1.5. Identificar diferentes formas de 

representación do espazo.  
EPB1.5.1. Observa diferentes formas de 

presentar o espazo.  
CCEC  

CAA  

CMCCT  

 EPB1.5.2. Explora as distancias, os 

percorridos e as situacións de obxectos 

e persoas en relación aoespazo.  

CCEC  

CAA  

 

 

  
BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 j   B2.1. Uso de diferentes formas, texturas e 

coresnasproducións.  
 B2.1. Probar en producións propias as 

posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores.  

 EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 

texturas naturais e artificiais.  
 CCEC  

 EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña 

e experimenta con elas para completar 

debuxos.  

 CCEC  

 CSIEE  
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 EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e 

experimenta con eles para crear a 

posteriori obras plásticas.  

 CCEC  

 CAA  

 EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 

producións plásticas.  
 CCEC  

 j   B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 

colaxes, estampaxes, ilustracións, 

volumes, encartado de formas etc.  

 B2.3. Manipulación de obxectos para a súa 

transformación (monicreques, disfraces, 

escenarios etc.).  

 B2.4. Exploración de recursos dixitais para 

a creación de obras.  

 B2.2. Realizar composiciónsplásticas 

que representen o mundo imaxinario, 

afectivo e social.  

 EPB2.2.1. Produce e identifica obras 

sinxelas usando formas xeométricas 

básicas.  

 CCEC  

 CAA  

 EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros 

obxectos empregando as ferramentas e as 

técnicas básicas (recortar, pegar, encher; 

usar pinceis, rotuladores, lapis de cores 

etc.).  

 CCEC  

 CSIEE  

 EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da 

cuadrícula, identificando e recoñecendo os 

tamaños.  

 CCEC  

 EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación audiovisual.  
 CCEC  

 CAA  

 a  

 b  

 B2.5. Manipulación adecuada de materiais, 

instrumentos e espazos.  
 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.  

 CCEC  

 CSC  
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 m   B1.1. O autocoñecemento. A toma de conciencia 

dun mesmo/a. A autopercepción positiva das 

calidades persoais. A descrición física.  

 B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a valorando positivamente 

as súas características físicas e 

calidades, expresándoa mediante a 

linguaxe oral e representacións.  

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 

propia identidade.  

 CSC  

 VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa 

autodescrición.  

 CSC  

 CCL  

 VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión 

positiva das súas características físicas e 

calidades persoais.  

 CSC  

 CCL  

 a  

m  
B1.2. As emocións. Identificación e expresión. O 

vocabulario das emocións. Os estados de ánimo.  
 B1.2.Tomar conciencia das 

emocións, recoñecendo os 

signos físicos que as poden 

acompañar.  

 VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas 

emocións.  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos físicos 

que acompañan as diferentes emocións  

 CSC  

 CCL  

 VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de 

ánimo.  

 CCL  

 CCEC  

 m   B1.3. A autorregulación das condutas cotiás. O 

control dos impulsos. A relaxación.  
 B1.3. Autorregular as condutas cotiás 

e adquirir algunha estratexia de 

control dos impulsos.  

 VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de 

relaxación.  

 CSC  

 CSIEE  
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 VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias 

que lle axudan a sentirse mellor.  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e 

desenvólvese nel con autonomía.  

 CSC  

 CSIEE  

 

 b    B1.4. A responsabilidade. A realización 

responsable das tarefas. As consecuencias das 

accións. A motivación extrínseca.  

B1.4. Desenvolver actitudes para 

actuar con motivación e 

responsabilidade.  

 VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as 

pautas acordadas.  

 CSIEE  

 VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente 

qué e cómo aprendeu.  
 CSC  

 CSIEE  

 CAA  

  

                                                         BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 m   B2.1. Habilidades de comunicación: A 

importancia de pensar o que se vai 

expresar. Compoñentes da comunicación 

non verbal: postura, xestos, expresión 

facial.  

 B2.1. Expresar opinións, emocións e 

estados de ánimo empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal 

e non verbal  

 VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e 

estados de ánimo coordinando a expresión verbal coa 

facial e corporal.  

 CCL  

 CSC  

 VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas con 

situacións vividas e con imaxes observadas.  
 CCL  

 CSC  

 CSIEE  
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 VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar 

afectos e emocións con amabilidade.  
 CCL  

 CSC  

 CSIEE  

 b  

 e  

 B2.2. A conversa. A expresión clara das 

ideas. A escoita atenta. O respecto da 

quenda de palabra.  

 B2.2. Aprender a comunicarse 

expresando de forma clara as ideas, 

escoitando con atención e 

respectando a quenda de palabra.  

 VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, 

pensamentos e emocións en exposicións orais.  
 CCL  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que 

expoñen outras persoas durante o traballo en equipo  
 CCL  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a 

quenda de palabra.  

 CCL  

 CSC  

 m   B2.3. O respecto e a valoración dos e   B2.3.Comprender a outras  VSCB2.3.1. Describe oralmente as características   CSC  

 

 das demais. A empatía.  persoas, detectar e expresar as 

súas características e identificar as 

súas emocións.  

de diferentes persoas.   CCL  

 VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de 

ánimo das demais persoas.  

 CCL  

 CSC  

 VSCB2.3.3. Identifica e comunica as emocións dos e das 

personaxes en fotografías, pinturas ou películas.  
 CCL  

 CSC  

 CSIEE  
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 VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de ánimo dos e das protagonistas.  

 CSC  

 CCEC  

 e  

m  
 B2.4. O respecto e a valoración. A 

comprensión dos e das demais. A 

detección das calidades doutras persoas. 

O descubrimento e a comprensión das 

diferenzas.  

 B2.4. Descubrir e comprender as 

diferenzas entre as persoas, 

realizar valoracións positivas das 

súas calidades e facer 

cumprimentos.  

 VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes formas de 

vida.  
 CSC  

 CCEC  

 VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus 

compañeiros e compañeiras, resalta as súas 

calidades e emite cumprimentos.  

 CCL  

 CSC  

 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 m   B3.1. As habilidades sociais. A detección 

das propias necesidades. A boa 

disposición para recibir e dar axuda. A 

participación en actividades lúdicas 

grupais. O gozo da amizade.  

 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.  

 CSC  

 CNIEE  

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

compañeiros e compañeiras.  

 CSC  

 CNIEE 

 VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e 

compañeiras.  

 CSC  

 VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos 

demais compartindo puntos de vista e sentimentos 

durante a interacción social na aula.  

 CSC  

 CNIEE  
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 c  
B3.2. A resolución de conflitos. 

Identificación de situacións agradables e 

desagradables na vida cotiá. 

Recoñecemento dos conflitos habituais. 

Explicación dos conflitos cotiás.  

 B3.2.Recoñecer, explicar e buscar 

solucións sinxelas aos conflitos 

habituais no colexio.  

 VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida 

escolar coa independencia adecuada a súa idade  
 CAA  

 CSIEE  

 CSC  

 a  

 o   B3.3. As normas de convivencia. O 

coñecemento e o respecto das normas de 

convivencia na casa e na aula. A 

valoración das condutas cotiás en relación 

coas normas de convivencia.  

 B3.4. Respecto e conservación do medio 

ambiente. O uso responsable dos 

materiais persoais e escolares.  

 B3.3.Valorar as condutas cotiás en 

relación ás normas de convivencia 

do colexio e realizar  
un uso responsable dos materiais 

escolares.  

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

aula.  

 CSC  

 VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e razoamentos 

sinxelos para valorar se determinadas condutas son 

acordes ás normas de convivencia escolares.  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material.   CSC  

 d   B3.5.Valoración da igualdade de dereitos 

entre homes e mulleres na familia e na 

escola.  
 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.  

 CSC  

 VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares.  

 CSC  

 n   B3.6. A educación viaria. As normas básicas 

de educación viaria. Sinais de tráfico para 

os peóns ou peoas.  

 B3.5. Valorar as normas de seguridade 

viaria.   VSCB3.5.1. Colabora en campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das normas de educación viaria.  

 CSC  

 CSIEE  

 VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de 

tráfico de uso frecuente.  

 CSC  

 CAA  
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 VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de respectar os 

sinais de tráfico.  

 CSC  

 CCL  

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS ESIXIBLES 

MATEMÁTICAS 

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

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.  
 
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.  
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.  
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata  o 99.  
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica  
MTB2.3.1.-  MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma  (con levadas) e resta (sen levadas)  na resolución  
                  de problemas contextualizados.  
MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.  
 
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 . 
 
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.  
MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato.  
 
MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos.  
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LINGUA CASTELÁ 
 
LCB1.1.2. Aplica las normas socio comunicativas: escucha y respeta el turno de palabra.  
LCB1.5.1. Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual, del ámbito  escolar y social. .  
LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresiones para situar y ordenar las rutinas: antes, después, por la mañana, por la tarde,,,  
 
LCB2.1.1. Lee con pronunciación y entonación idónea, textos sencillos, de variada tipología, breves y adaptados a su edad.  
 
LCB3.3.1.-LCB3.3.2. Escribe correctamente textos muy sencillos propios  del ámbito escolar y social, presentándolos con limpieza. 
 
LCB4.1.1. Desarrolla la conciencia fonológica: identifica sílabas y fonemas como elementos fundamentales de la palabra.  
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 y siguiendo modelos.  
LCB4.4.1. Forma y ordena correctamente oraciones simples para componer textos sencillos. 
 
LCB5.3.1. Utiliza de manera guiada la biblioteca de aula como fuente de información y ocio. 
 
LINGUA GALEGA 
 
 
LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos. 
LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e específicas moi evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes  
                  e/ou sons  moi redundantes co contido.  
LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di ointerlocutor e contestando se é preciso.  
LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a  organización do traballo.  
LGB1.4.1-1.4.2- 1.5.1. – 1.5.2. Atende as intervencións dos e das demais, en   conversas e exposicións, respectando as quendas de  
                  palabra e as  opinións dos  demais nos intercambios orais. 
LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.  
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LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 
LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación  adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua  
                  galega.  
 
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos escritos sinxelos.  
 
LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a velocidade axeitada.  
LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.  
 
LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás  infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos.  
LGB3.1.3.-LGB3.1.4. Usa o punto e a maiúscula nos seus escritos.  
 
LGB4.1.2. Diferenza as sílabas que conforman cada palabra.  
LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos  
LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía.  
LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado.  
 
LGB5.2.1. Le fragmentos de textos literarios en silencio, adecuados aos seus  intereses.  
LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.  
 
CIENCIAS DA NATUREZA 
 
CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de  
                 convivencia. 
  
CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.  
CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 
 
CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando diferentes soportes  
CNB4.1.1. Recoñece e separa residuos na escola. 
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CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno evitando estereotipos sexistas  
CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el. 
 
CIENCIAS SOCIAIS 
 
CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un  comportamento responsable, construtivo e solidario, valorando o   
                esforzo e o coidado do material.  
CSB2.1.2 Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima.  
CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable do aire e a auga ten na súa contorna máis próxima.  
CSB2.4.1.Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo  próximo e interpreta a simboloxía básica. 
CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para a vida.  
CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis  próxima.  
CSB3.1.1.Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares. 
CSB3.3.1.Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na escola.  
CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha  delas.  
CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus  usos, funcións e características  
CSB3.7.1.Coñece os sinais de tráfico necesarios para camiñar pola rúa correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns…   
CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o resultado final proposto. 
EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas.  
EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas.  
EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas.  
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EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a  posteriori obras plásticas.  
EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos.  
 
 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse mellor.  
VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con amabilidade.  
VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de palabra.  
VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais persoas.  
VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de interacción social.  
VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras.  
VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.  
 

 

5. CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 

 

Educación para a igualdade entre sexos  

 Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipos sexistas e fomentar o rexeitamento por calquera discriminación por 

razón de sexo.  

 Valoración das diferenzas e das capacidades de cada un.  
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Educación do consumidor  

 Fomentar actitudes críticas ante o consumo excesivo e analizar o papel da publicidade na incitación ao consumo. 

 Desenvolvemento de actitudes e compromiso cara á reciclaxe dos residuos, así como o compromiso da redución e da 

reutilización de residuos para diminuír o consumo excesivo.   

Educación ambiental  

 Coñecer o medio como un sistema vivo onde o ser humano é un elemento máis, capaz de actuar sobre el, cuestionarlo e 

modificalo, aportando ideas e posibles solucións para a súa mellora e mantemento.  

 Desenvolver actitudes de compromiso e responsabilidade no coidado dos animais domésticos e das plantas.  

Educación sexual 

 Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, así como os papeis sexuais femininos e 

masculinos no exercicio da sexualidade como unha actividade de plena comunicación entre as persoas. 

 

 

Educación para a saúde  

 Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación (dieta sa e equilibrada) e coidado persoal que melloran a 

calidade de vida.  

 Iniciarse na necesidade de organizar o seu tempo libre para un maior goce deste. 

 Concienciarse da necesidade de tomar as medidas hixiénicas precisas para combater a Covid-19. 
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Educación para a paz  

 Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio para establecer e mellorar a relación cos demais.  

 Mostrar respecto e ser tolerante coas persoas que o rodean, coa diversidade de culturas e formas de vida. 

 

Educación moral e cívica  

 Desenvolver actitudes e comportamentos cívicos e responsables na súa contorna e actividades cotiás.  

 Comprender e respectar as estruturas familiares diferentes á propia.  

 Defender activamente os dereitos e os deberes de cada membro da sociedade, e valorar o diálogo como instrumento 

para solucionar os problemas de convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando os xuízos e 

as opinións alleos.  

Educación viaria 

 Coñecer os sinais de tráfico e o seu significado.  

 Coñecer e respectar as normas básicas para desprazarse como peóns e como usuarios dun medio de transporte e nos 

circuítos marcados no colexio segundo aparece no Protocolo Covid do centro. 
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6. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

CRITERIOS                                               INSTRUMENTOS 

  

 
Valoración 
dos contidos  
e competencias 
adquiridas 

 
 
 
 
30% 

 

 Rexistros de aprendizaxe  
orais e escritos 
 
 

 
Valoración do traballo:  

 Realización adecuada do traballo 

 Organización dos materiais 

 Presentación das tarefas 

 
 
 
50% 

 

 Libro 

 Rexistro de actividades da 
clase  

 Rexistro de organización 
de materiais 
 
 

 
Valoración de actitudes na aula: 

 Atención 

 Participación  

 Esforzo 

 Colaboración 

 Autonomía 
 

 
 
 
20% 

 

 Rexistro de entrega de 
tarefas no tempo  

 Corrección das tarefas 

 Rexistro de participación 

  Rexistro de actitude na 
aula 
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7.  METODOLOXÍA 

 

‹‹Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades››. 

Extraído do artigo 9, Proceso de aprendizaxe e atención individualizada, do Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da Educación Primaria. 

En relación co anterior, o enfoque metodolóxico que orienta o desenvolvemento desta Proposta curricular ten como obxectivos 

os seguintes: 

 Sistematizar diferentes vías que faciliten a reflexión sobre o proceso de ensinanza e de aprendizaxe. 

 Ofrecer un abano variado e rigoroso de contextos educativos que se axusten ás necesidades do alumnado e permitan 

adaptacións áxiles e eficaces.  

É necesario puntualizar que, independentemente dos elementos expresados a continuación, a Proposta queda aberta para que se 

poida modificar a medida que avance o desenvolvemento da programación, especialmente no caso de ensino non presencial por 

mor dun endurecemento das condicións da pandemia. 

O enfoque metodolóxico que recolle esta Proposta curricular organízase en tres grandes bloques: 
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 Modelos metodolóxicos. Refírense aos diferentes contextos de ensinanza-aprendizaxe que se poden dar na aula. Non son 

excluíntes entre si, pois, nun mesmo escenario, pódense dar simultaneamente dous ou máis deles, para complementar e 

enriquecer a experiencia educativa.  

 Principios metodolóxicos. Pódense definir como o conxunto de condicións que marcan a dirección que deben seguir as 

actividades para obter o maior rendemento posible de cada tarefa. Coma no caso anterior, os elementos que forman parte deste 

bloque compleméntanse e poden convivir en gran parte das actividades. 

 Agrupamento. É un valor metodolóxico fundamental, que enriquece o desenvolvemento das tarefas. Permite que os alumnos 

aprendan a flexibilizar os seus procesos de traballo e a asumir responsabilidades persoais e de grupo, en función do tipo de 

tarefa, do grupo que a estea realizando e dos obxectivos, finais ou parciais que persigan. 

 

A seguinte táboa ofrece un resumo do enfoque metodolóxico da Proposta curricular 
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MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos, segundo as 
circunstancias o permitan. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Grupo de convivencia estable. 

 

 

 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

• Libro do alumno 

• Recursos educativos na rede en ordenador e tabletas, usando proxector e pantalla dixital. 

• Libros de lectura da biblioteca escolar e da aula, se a situación mellora e o permite. 

• Recursos aportados polo alumnado e as familias.  
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• Xogos de habilidades espaciais.  

• Materiais matemáticos varios: ábacos, diñeiro, reloxo, obxectos de medida de distintas magnitudes…  

 

 

9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 

 Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos:  

 

• AMPLIACIÓN e REFORZO:  Fichas fotocopiables con actividades de menor e maior dificultade. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de intelixencias en 

aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa representación plástica, coa dramatización...  

• PLANS INDIVIDUAIS dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, necesidades educativas especiais 

e, TDAH, TDA e altas capacidades) CON FICHAS DE REFORZO E/OU AMPLIACIÓN 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que 

se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións.  

• ENSINO TITORADO . 

• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN. 

• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE. 
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10. INCORPORACIÓN DAS TIC´S 

 

 

Actividades TIC   Actividades integradas nas secuencias de 

aprendizaxe. 

Recursos interactivos das 

editoriais. 
 Enlaces a actividades interactivas. 

Enlaces a Internet  Aproveitamento de recursos educativos na Internet 

Aulas Virtuais do centro  Enlaces e actividades. 

 

11. CONTRIBUCIÓN AÓ PLAN LECTOR 

 

Lectura  

• Hora de ler: todos os días 20 minutos despois do recreo. 

• Lectura do libro de texto.  

• Outros textos escritos: curtos, de tipoloxía diferente (informativo, descritivo, contos, poemas...).  

• Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en pantalla).  

• Textos orais complementados e acompañados de imaxes ou audios.  
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Expresión 

• Exposición oral e escrita en traballos individuais, actividades orais en grupo, en razoamentos ou intervencións: planificación, 

redacción, revisión.  

• Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso.  

• Expresión escrita en soporte papel e en pantalla.  

 

12. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LINGÜÍSTICO 

 

O alumnado de 1º de primaria é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como lingua inicial e como lingua habitual.  

É por iso que todas as actividades complementarias son en galego, para fomentar o seu uso, non só nas áreas que xa se imparten 

en esa lingua. Asemade, imos priorizar a expresión oral na área de lingua galega, en función das directrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica. 

 

13. CONTRIBCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Partindo dos obxectivos fundamentais do Plan de Convivencia perseguimos:  

• Fomentar un bo grao de convivencia no centro.  

• Instaurar un sentimento de pertenza a un grupo, sentíndose todos ben acollidos e respectados.  

• Resolver de maneira pacífica os conflitos utilizando o diálogo e tendo en conta as opinións dos demais.  

• Vivir dun xeito pacífico tanto dentro como fóra da escola.  

• Adquirir actitudes de axuda cara os nosos compañeiros/as.  
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Preténdese que o alumnado adquira as competencias necesarias para lograr unhas relacións sans consigo mesmo, cos demáis e 

co medio no que vive.  

Traballamos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as e na comunidade educativa en xeral as competencias  que nos 

axuden a vivir mellor en comunidade. O noso labor dirixirase a tres eidos fundamentais:  

 

O coidado da persoa. 

 

• Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun saudable equilibrio emocional.  

• Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no benestar persoal que produce mostrar actitudes 

e aptitudes de axuda os nosos compañeiros/as.  

• Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica  de conflitos. Escoitar aos compañeiros/as, dialogar e acudir aos 

profesores/as para que medien nas rifas e nas discusións sen chegar a desconsideración ou violencia.  

• Todos os días adicarase un curto espazo de tempo a falar sobre os aspectos que puideran afectar negativamente a unha boa 

convivencia nos grupos, intentando chegar a  solucións e medidas de actuación na resolución de conflitos.  

• Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo esta como un valor.  

• Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos alumnos/as que amosen dificultades.  

• Adicarase un tempo ao coidado do estado anímico do alumnado durante a situación de pandemia, traballando por unha boa 

saúde emocional en relación coa situación da Covid-19. 
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O coidado do entorno. 

 

 Tendo en conta que o centro é  un lugar onde vivimos e compartimos cos demais merece o  noso coidado e respecto. A nosa  

escola debe estar aberta o entorno, e as nosas   aprendizaxes, actitudes e aptitudes deben ter unha continuidade fora da escola, 

na procura de  conseguir persoas con competencias para coidar o medio e a nosa casa que é o noso planeta. A  través do coidado 

da escola pensamos que podemos espertar nos alumnos/as sentimentos  ecolóxicos e de respecto a vida na terra.  

 

 

 Así procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, limpeza e convivencia.  

 

• Coidar as nosas aulas e corredores: orde do material escolar e limpeza.  

• Coidar o patio de recreo: mantelo limpo, cumprir as normas de uso e axudando a resolver conflitos.  

• Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais.  

• Coidar a aula de informática e os seus materiais.  

• Coidar o resto das instalacións do colexio.  

• Establecer canais de comunicación nas asembleas das aulas facendo sentir o colexio como algo propio e non como algo alleo 

que non nos pertence. A escola ten que ser concibida como un ben común que temos que respectar.  

• Espertar nos alumnos/as un sentimento estético plástico valorando as actividades e traballos que  persigan este obxectivo. 

Querendo un colexio cada vez máis bonito!  
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O coidado das relacións. 

 

  -Coas familias:  

• Establecendo reunión xerais informativas coas familias.  

• Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias.  

• Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua para conseguir obxectivos de competencia social no alumnado.  

-Cos compañeiros e o persoal do centro:  

• Conseguir unha comunicación fluída e coordenada  

• Conseguir unha boa comunicación con todas as persoas que integran a comunidade educativa.  

• Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade.  

• Establecer unha normas que permitan unha boa convivencia na aula.  

• Cumprir as normas establecidas no centro.  

• Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado.  

Conseguir unas boas relación nos grupos axudará a acadar unha boa cohesión na comunidade educativa.  

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Celebraranse as datas sinaladas na Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 
2020/2021, que se aproba o nos centros sostidos con fondos públicos. Estas conmemoracións poderán ser organizadas polos titores 
ou titoras do grupo na aula, ou realízanse ao longo do curso de maneira colectiva no centro. Todas van encamiñadas a acadar os 
obxectivos propostos.  

 
Entre elas podemos citar: 

- Celebracións populares 
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- Proxectos de aula ou promovidos pola Biblioteca do colexio. 
- Participación en campañas para o Fomento da Lectura. 
 

Saídas extraescolares: Durante este curso non se realizarán saídas segundo o Protocolo Covid do centro. 

 

Proxectos: 

• Aprender a separar os residuos xerados na aula co fin de fomentar a reciclaxe. 
• Tomar conciencia da necesidade de manter limpo a contorna escolar, comprometéndose activamente nese labor. 
• Promover a conciencia crítica sobre a nosa alimentación, aprendendo a diferenciar os compoñentes saudables dos 

prexudiciais nos alimentos que inxerimos habitualmente, promovendo o programa “Petiscos saudables”, dando pautas sobre 
os produtos recomendables para traer durante a mañá. 

• Comprender e respectar as novas normas de convivencia derivadas da pandemia por Coronavirus SARS-Cov-2: manter a 
distancia de seguridade, hixiene constante de mans, levar sempre a máscara, desbotar os restos na papeleira 
correspondente... 

 
. 

 

15. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
RESULTADOS  

ACADÉMICOS  

PROPOSTAS DE 

MELLORA  

Preparación 

da clase e 

Hai coherencia entre a programación e o 

desenvolvemento das clases.  
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dos 

materiais 

didácticos 

Existe unha distribución temporal 

equilibrada.   

  

O desenvolvemento da clase adecúase 

ás características do grupo.   

  

Utilización 

dunha 

metodoloxía 

adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes 

significativas. Considérase a 

interdisciplinariedade (en actividades, 

tratamento dos contidos etc.).   

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do 

alumno/a.   

  

Regulación 

da práctica 

docente 

Grao de seguimento dos alumnos.     

Validez dos recursos utilizados na clase 

para as aprendizaxes.   

  

Os criterios de promoción están 

acordados entre os profesores.  

  

Avaliación 
das 

aprendizaxes 
e  

información 
que deles se 

lles dá  
aos alumnos 

e ás familias  

Os criterios para unha avaliación 

positiva atópanse vinculados aos 

obxectivos e aos contidos.   

  

Os instrumentos de avaliación permiten 

rexistrar numerosas variables da 

aprendizaxe.   

  

Os criterios de cualificación están 

axustados á tipoloxía de actividades 

planificadas.   
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Os criterios de avaliación e os criterios 
de cualificación déronse a coñecer:  

• Aos alumnos. 

• Ás familias. 

  

Utilización de 

medidas para 

a atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para 

coñecer as dificultades de aprendizaxe.   

  

Ofreceuse resposta ás diferentes 

capacidades e ritmos de aprendizaxe.   

  

As medidas e os recursos ofrecidos 

foron suficientes.  

  

Aplica medidas extraordinarias 

recomendadas polo equipo docente 

atendendo aos informes 

psicopedagóxicos.   
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ANEXO I: PLAN DE CONTINXENCIA 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a 

través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a 

disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 

2. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades 

de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas 

oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios 

telemáticos. 

 

3. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

a) Emprego da aula virtual do centro e outras ferramentas institucionais coma Agueiro e Webex. 

b) Emprego de recursos educativos dixitais que complementen as ferramentas 

tecnolóxicas institucionais e non vulneren o protocolo de protección de datos como as que ofrecen as editoriais. 
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c) Seguimento do alumnado por videoconferencia ou telefonicamente. 

d) Posta en marcha de recursos propios dixitais compatibles coas aulas virtuais do 

centro. 

e) Diagnóstico de necesidades dixitais dos alumnos e posta en disposición dun 

banco de equipos Abalar para o alumnado desfavorecido. 


