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INTRODUCIÓN 

 

 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo,  declarouse o estado de 

alarma o que significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a 

suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España 

e de Galicia. 

Polo tanto vémonos na necesidade de adaptar a programación educativa, 

correspondente á terceira avaliación do curso 2019-2020, para o alumnado do 1º nivel 

de educación  primaria do CEIP Xesús Golmar, tendo como referencia a programación 

do nivel e as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro 

trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

A finalidade é adaptar o modelo de ensinanza- aprendizaxe ás necesidades do 

alumnado tendo en conta as particularidades tan diversas coas que nos estamos a 

atopar nesta situación excepcional. 
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1. COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

1.1. COMPETENCIAS CLAVE IMPRESCINDIBLES 

Todas as áreas que compoñen o currículo de educación primaria contribuirán á 

consecución de todas as competencias clave como se xustifica a continuación: 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

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

clase. 

-LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas  e  avisos  ou mensaxes curtas. 

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

axeitada. 

-LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do 

ámbito escolar e social: listas, notas , normas , felicitacións, instrucións, contos, 

anécdotas… 

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

-CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisión 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

-LGB 1.7.1. Amosa  respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en 

pequeno  grupo. 

-LGB 2.1 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) 

COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

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

palabras. 

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

COMPETENCIA DIXITAL 

-MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. 
-CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa 
con el. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

 
-LCB5 .1 .1. Identifica sinxelos textos propios da 
literatura infantil: contos, poesías , cómics ,adiviñas. 
-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. 
-LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA 

-CSB4.3.1.Sabe o número de días que ten una semana e os meses, nomea os meses 
do ano e diferencia as estacións s e g u n d o a s súas características. 
-MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución 
dun problema simple de ma temáticas ou en contextos da realidade. 
-MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 
-MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operación empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solución no contexto. 

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

-LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 
 
-CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisions. 
 
-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. 
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1.2. ÁREA DE LINGUA CASTELÁ. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

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

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

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

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

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

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

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con 
limpeza, evitando riscos.  
 

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

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

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

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

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os 
signos de puntuación e as normas 
ortográficas propias do nivel e as aplica á 
escritura de textos significativos sinxelos e 
seguindo modelos.  
 

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

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

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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 da resolución dun 
problema simple de matemáticas ou en 
contextos da realidade.  

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

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

B2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, 
en situación de resolución de problemas. 

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

B2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, 
en situación de resolución de problemas. 

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

B2.4. Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

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

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.  
 

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

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

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 outros 
puntos de referencia utilizando os conceptos 
de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 
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1.4. ÁREA DE LINGUA GALEGA. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B1.2. Comprender informacións 
audiovisuais sinxelas de carácter 
específico pro-cedentes de diferentes 
soportes.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos.  
 

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

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  
 

B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi 
sinxelo diversos textos literarios, usan-do 
modelos.  
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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, 
constructivo e solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do material.  

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

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía 
propia da área.  
 

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

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

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. 

CSB3.3.1. Identifica as relacións de 
parentesco, discrimina os roles familiares 
e contribúe ao reparto equitativo das 
tarefas domésticas entre os membros da 
familia. 
 

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

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

B3.4. 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 diferentes tipos de 
vivendas e describe oralmente as 
diferenzas.  
 

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

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

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

CSB3.6.1. Clasifica os diferentes medios 
de transporte da contorna segundo os 
seus usos, funcións e características.  
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1.6. ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

-B1.1.  Buscar e seleccionar 
información de forma guiada e 
comunicar os resultados en distintos 
soportes. 
 

-C.N.B1.1.1. Busca e selecciona 
información de forma guiada e comunica o 
resultado de forma oral e escrita, de 
maneira clara, limpa e ordenada, en 
diferentes soportes. 
 
 

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

-CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en equipo e 
respeta os demais, o material e as normas 
de convivencia. 
 

-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. 
 

-CNB2.1.2. Recoñece as partes do propio 
corpo. 
 

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

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

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

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

-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. 
 

-CNB3.1.2. Identifica e describe, con 
criterios elementais, animais e plantas do 
seu contorno. 
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1.7. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:PLÁSTICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

-B1.1.  Buscar e seleccionar 
información de forma guiada e 
comunicar os resultados en distintos 
soportes. 
 

-C.N.B1.1.1. Busca e selecciona 
información de forma guiada e comunica o 
resultado de forma oral e escrita, de 
maneira clara, limpa e ordenada, en 
diferentes soportes. 
 
 

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

-CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en equipo e 
respeta os demais, o material e as normas 
de convivencia. 
 

-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. 
 

-CNB2.1.2. Recoñece as partes do propio 
corpo. 
 

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

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

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

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

-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. 
 

-CNB3.1.2. Identifica e describe, con 
criterios elementais, animais e plantas do 
seu contorno. 
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1.8. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e 
características de materiais, obxectos, sons e 
instrumentos presentes no contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as 
calidades sonoras do corpo, dos 
instrumentos, dos obxectos, dos animais e 
da voz. 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 
sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando materiais como fonte 
de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos 
escoitados. 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 
sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando materiais como fonte 
de son. 

EMB2.1.2. Elabora pequenos 
instrumentos con materiais de reciclaxe. 

B2.3. Reproducir, crear e representar 
esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 
corpo, os instrumentos e patróns de 
movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e 
textos con fórmulas rítmicas básicas. 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades 
sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando materiais como fonte 
de son. 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo 
como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións. 
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1.9. ÁREA DE EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

-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. 
 
 
 

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

-VSCB1.2.1. Identifica e comunica as 
súas emocións.  
 
 

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

-B1.3. Autorregular as condutas cotiás e 
adquirir algunha estratexia de control dos 
impulsos.  

-VSCB1.3.2.Emprega algunhas 
estratexias que lle axudan a sentirse 
mellor.  
 

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

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

-B2.2. Aprender a comunicarse 
expresando de forma clara as ideas, 
escoitando con atención e respectando a 
quenda de palabra.  
 
 

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

-B2.3.Comprender a outras persoas, 
detectar e expresar as súas 
características e identificar as súas 
emocións.  
 

-VSCB2.3.3. Identifica e comunica as 
emocións dos e das personaxes en 
fotografías, pinturas ou películas.  
 

-VSCB2.3.4. Dramatiza feitos 
observados, reflectindo os 
sentimentos e estados de ánimo dos 
e das protagonistas.  
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1.10. ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1 1 Identificar e valorar a creación como acto 
de amor de Deus ao home. 

B1 1.1 -Nomea e secuencia gráfica os 
momentos da paixón, morte e 
resurrección de Xesús 
Expresa con palabras propias o sombro 
polo que Deus fai. 

B1 2 -Recoñecer a relación intrínseca que 
existe entre Deus e o home 
 

B1 1.2 Identifica e enumera os coidados 
que recibe na súa vida como don de 
Deus. 
 

B1 3 -Coñecer que a persoa é un ser capaz de 
falar con DeuS. 

B1 2.1 -Memoriza e reproduce fórmulas 
sinxelas de petición e agradecemento 
 

B2 1 -Recoñecer e apreciar a relación paterno-
filial entre Deus e o home 

B1.3.2 -Coñece e valora que Deus fala 
coas persoas,  Abraham e Moisés, para 
ser o seu amigo 
 

 B2 1 Relacionar lugares nos que Deus 
expresou amor pola xente na vida de  Xesús 
 

B2 1.2 -Sinala,representa características 
da amizade de Deus co home: 
coidado,colaboración… 
 

B3 1 -Relacionar acontecemento  que Deus 
expresa amor pola xente na vida de Xesús  
 

B3 1.1 -Nomea e asocia, lugares e 
acontecementos importantes da vida de 
Xesús 
 

B3 2 -Coñecer e ordenar os principais 
momentos da Paixón e Morte de Xesús. 

B3 2.1 -Coñece,respecta e coida a obra 
creada 
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1.11. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer desde a Perspectiva de 
participante as posibles situacións conflitivas 
xurdidas nos xogos aceptando as opinións 
dos e das demais. 

EFB1 1.1. Mostra boa disposición para 
solucionar os conflitos de xeito 
razoable. 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e 
social responsable, 
respectándose a un mesmo e a os outros e 
outras nas actividades físicas e nos xogos, 
aceptando as normas e regras establecidas. 

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

B5.2.Recoñecer a importancia das medidas 

de seguridade na práctica da actividade física. 

EFB5.2.1. Identifica os riscos individuais e 
colectivos daquelas actividades físicas que 
vai coñecendo e practicando. 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas en especial as de 
Galicia. 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 
organizados. 
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1.12. ÁREA DE LINGUA EXTRANXEIRA 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos 
orais propios da súa idade (contos breves e 
moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, 
con claridade e de viva voz ou por medios 
técnicos que non distorsionen a percepción 
da mensaxe, con apoio visual moi redundante 
que axude á comprensión. 

PLEB1.2.Comprende vocabulario moi 
elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran con 
claridade. 

PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…).  
 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos 
 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas moi sinxelas e 
elementais (nome, idade, cor favoritas ou 
gustos). 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta.  

B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en textos 
moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos 
que o tema tratado e o tipo de texto resulten 
moi familiares, e conteñan apoio visual moi 
redundante en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi 
sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados.  
 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e frases curtas 
que utiliza normalmente ao falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía totalmente 
normalizada.  

PLEB 4.1. Escribe palabras relacionadas coa 
súa imaxe e a súa vida cotiá.  
 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos sinxelos. 
 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 
básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula. 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio 
limitado e moi elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 
habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses.  

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente 
o vocabulario básico necesario para participar 
nas interaccións de aula, ler textos infantís 
moi sinxelos e escribir con léxico traballado 
previamente  
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2. AVALIACIÓN  E CUALIFICACIÓN 

 Cualificación final por trimestre:  

ELEMENTOS A AVALIAR 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
CRITERIOS (Porcentaxe ) 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DA MATERIA 

Probas escritas e orais 40% 

TRABALLO NA AULA  60% 

1. Realización de todas as 
tarefas diarias 

Caderno, fichas 10% 

2. Realización correcta das 
mesmas 

Caderno, fichas 10% 

3. Presentación do traballo 
limpo e ordenado. 
Organización do material 

 

Rexistro de aula 

 

10% 

4. Autonomía no traballo  10% 

5. Presta atención Rexistro de observación 5% 

6. E activo e traballador. 
Esfórzase 

Rexistro de observación 5% 

7. Participa e colabora nas 
tarefas de aula 

Rexistro de observación 5% 

8. Cumple e aplica as 
normas socio-
comunicativas. 

Rexistro de observación 

 

5% 

 

 

Na avaliación tomaranse como referencia as notas do primeiro e do segundo 

trimestre para facer a media ponderada da terceira avaliación e valorarase, de 

xeito positivo, as tarefas de reforzo e recuperación do terceiro trimestre,  sempre 

que sexa favorable ao alumnado. 

Aquel  alumnado que non acade unha cualificación positiva na nota media da 1ª e 

2ª avaliación, poderá superar a materia sempre e cando demostre que  acadaron, 

coas tarefas do 3º trimestre, os estándares definidos como esenciais polo 

profesorado sen limitación de puntos a acadar polas tarefas. 

 

 Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes: 

 

Tendo en conta que todos alumnos e alumnas que non superaron as materias 

presentan NEAE (déficit de atención, dificultades de aprendizaxe...), plantexamos o 

seguinte: 

- Seguir traballando adquisición da linguaxe. 

- Reforzar a capacidade de atención. 
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- Potenciar a autonomía. 

- Traballar a lectoescritura. 

- Reforzar a competencia matemática (conceptos básicos). 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 Actividades de recuperación : 

Partiremos da comunicación e colaboración das familias de forma permanente. 

Aportándolle material adaptado á necesidade particular de cada alumno/a, por 

medio de correo electrónico ou orientacións por teléfono, co fin de que adquiran 

os contidos non adquiridos nos primeiros trimestres. Trataremos de que haxa un 

feedback entre titor e titorando para mellorar a aprendizaxe, dentro das 

posibilidades das familias. 

  Actividades de repaso: A través do blog do nivel e por correo electrónico 

seguiremos aportando traballo semanal na seguinte liña: 

o Fichas de repaso elaboradas e específicas para o noso alumnado. 

o Vídeos relacionados cos contidos. 

o Actividades interactivas en liña. 

o Xogos e retos. 

o Manualidades que serán colgadas no blog para motivar e compartir cos 

compañeiros/as o traballo que van realizando de forma diaria. 

 

 Actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 

necesarias para todo ou parte do alumnado: 

Para o alumnado que demanda e que requiran actividades de ampliación das 

aprendizaxes traballadas facilitaremos por correo electrónico as tarefas que 

permiten un maior afondamento na materia traballada nos primeiros trimestres. 

Serán as seguintes: 

o Fichas 



Programación 3º trimestre                           1º Nivel EP                                      Curso 2019-2020   

19 
 

o Vídeos 

o Actividades interactivas 

o Xogos e retos 

o Manualidades  

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Como se mencionou anteriormente o traballo e o contacto coas familias e alumnado 

será a través das seguintes vías: 

o Tokaap 

o Correos electrónicos 

o Cisco Webex 

o Teléfono 

o Blog 

A presente programación será publicada na web do centro para que teñan acceso 

todos os membros da comunidade educativa interesados. 

 

 

5. CONCLUSIÓNS 

 

O traballo que realizaremos partirá sempre desde a inclusión e desde as diferentes 

necesidades do alumnado para minimizar as desigualdades que poidan xurdir, e 

garantir a igualdade de oportunidades de todos eles e elas. 

Por iso debemos colaborar e coordinarnos toda a comunidade educativa para traballar 

nunha mesma liña e así garantir o benestar do noso alumnado, aportándolle desde 

apoio emocional ata medios e recursos tecnolóxicos, dos cales carecen moitos deles. 

 
 
 

AS TITORAS DO NIVEL 
 
 

1ºA: Mª Isaura Baños Gándara 
1ºB: Tania Otero González 

1ºC: Ada Ferreiro Granja 
 


