
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                  Lingua Galega 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-LGB1.3.1-Participa nunha conversa entre    
iguais, comprendendo o que di o interlocutor       
e contestando se é preciso. [CCL CAA CSC        
CSEIEE]  
1º-LGB1.3.2-Sigue unha exposición breve    
da clase ou explicacións sobre a      
organización do traballo. [CCL CAA]     
1º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais     
moi breves e sinxelos ante a clase. [CCL        
CSIEE CAA] 

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

1º-LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e 
das demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper. [CCL CSC] 
1º-LGB1.4.2-Respecta as opinións da persoa 
que fala, en situacións comunicativas cotiás. 
[CCL CSC]  

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

1º-LGB2.2.1-Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de ilustracións. 
[CCL CAA CSC CSIEE CMCT]  

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

1º-LGB2.6.1-Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. [CCL CAA CSC CCEC] 

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

1º-LGB3.3.1-Elabora textos moi sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. [CCL 
CSC CCEC CAA CSIEE] 

 

 
                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                    Lengua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-LCB.1.1.1-Expresa de forma global 
sentimentos, vivencias e emocións propias. 
[CCL CAA CSC] 
 1º-LCB.1.1.2-Aplica as normas 
socio-comunicativas: escoita e respecta a 
quenda de palabras. [CCL CAA CSC] 

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

1º-LCB.1.3.1-Participa activamente en 
diversas situacións de comunicación: 
-diálogos -exposicións orais moi guiadas, 
con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da 
información e a comunicación. [CCL CD CAA 
CSC CSIEE] 
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LC-B1.9-Expresarse de forma oral en     
diferentes situacións con vocabulario axeitado     
e unha secuencia coherente.  

1º-LCB.1.9.1-Narra situacións e experiencias 
persoais sinxelas. [CCLCCL CSIEE] 
1º-LCB.1.9.2-Describe, de forma sinxela, 
persoas, animais, obxectos e lugares 
seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de 
abaixo a arriba. [CCL]  
1º-LCB.1.9.3-Utilizar correctamente 
expresións para situar e ordenar as rutinas: 
antes, despois, pola mañá, pola noite [CCL] 

LC-B2.4-Mostrar interese e gusto pola lectura 

1º-LCB.2.4.1-Expresa o gusto pola lectura 
como fonte de lecer. [CCL] 
1º-LCB.2.4.2-Explica, de xeito sinxelo, as 
súas preferencias lectoras. [CCL]  

 
 

                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                      Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-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]  

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

1º-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] 

MT-B1.3-Iniciarse na utilización dos medios     
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe coa      
axuda guiada do mestre ou da mestra.  

1º-MTB1.3.1-Manifesta interese na 
utilización dos medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. [CMCT CD CAA]  

 

 
                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                     Ciencias da Natureza 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-CNB2.1.1-Identifica semellanzas e 
diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. [CMCT CSC] 
1º-CNB2.1.2-Recoñece partes do propio 
corpo. [CMCT CSC] 
 1º-CNB2.1.3-Verbaliza e comparte 
emocións e sentimentos propios e alleos. 
[CMCT CSC CCL] 

CN-B2.2-Coñecer e valorar a relación entre o       
benestar e a práctica de determinados hábitos:       
a hixiene persoal, a alimentación variada, o       

1º-CNB2.2.1-Relaciona a vida saudable 
cunha alimentación adecuada. [CMCT CSC] 
1º-CNB2.2.2-Relaciona o exercicio físico, os 
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exercicio físico regulado sen excesos ou o       
descanso diario.  

hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 
propia saúde. [CMCT CSC] 

CN-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.  

1º-CNB3.2.1-Recolle datos a partir da súa 
observación e comunícaos empregando 
diferentes soportes. [CMCT CCL CAA CSIEE 
CD]  

 

 
                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                     Ciencias  Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-CSB2.1.1-Elabora e recolle información 
sobre aspectos da súa contorna natural, 
empregando imaxes, debuxos e outras 
fontes incluídas as TIC. [CMCT CD CAA] 
1º-CSB2.1.2-Describe os elementos básicos 
da súa contorna máis próxima [CMCT CCL]  

CS-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.  

1º-CSB2.3.1-Explica, de forma sinxela, a 
importancia que o uso responsable destes 
elementos ten na súa contorna máis próxima 
[CMCT CSC CCL] 

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

1º-CSB2.9.1-Identifica algunha medida para 
a conservación da natureza máis próxima. 
[CSC CMCT]  

CS-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 

1º-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. 
[CMCT CSC CAA] 

 

 
                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                     Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
EP-B1.1-Amosar respecto pola área e polos      
diferentes tipos de expresión plástica.  

1º-EPB1.1.1-Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica. [CCEC CSC]  

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

1º-EPB2.3.1-Respecta as normas 
preestablecidas e coida os materiais, os 
utensilios e os espazos. [CCEC CSC] 
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                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
                                                 Valores Sociais e Cívicos 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

1º-VSCB1.1.1-Expresa a percepción da súa 
propia identidade. [CSC] 
1º-VSCB1.1.2-Expresa oralmente a súa 
autodescrición. [CSC CCL] 
1º-VSCB1.1.3-Manifesta verbalmente unha 
visión positiva das súas características 
físicas e calidades persoais. [CSC CCL] 

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

1º-VSCB1.2.1-Identifica e comunica as súas 
emocións. [CSC CSIEE] 
1º-VSCB1.2.2-Describe oralmente os signos 
físicos que acompañan as diferentes 
emocións [CSC CCL] 
1º-VSCB1.2.3-Dramatiza diferentes estados 
de ánimo. [CCL CCEC]  

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

1º-VSCB1.3.1-Participa na práctica de 
técnicas de relaxación. [CSC CSIEE] 
1º-VSCB1.3.2-Emprega algunhas estratexias 
que lle axudan a sentirse mellor. [CSC 
CSIEE CAA] 
 1º-VSCB1.3.3-Interpreta o contorno e 
desenvólvese nel con autonomía. [CSC 
CSIEE] 

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

1º-VSCB2.3.1-Describe oralmente as 
características de diferentes persoas. [CCL 
CSC] 
 1º-VSCB2.3.2-Recoñece e explica emocións 
e estados de ánimo das demais persoas. 
[CCL CSC]  
1º-VSCB2.3.3-Identifica e comunica as 
emocións dos e das personaxes en 
fotografías, pinturas ou películas. [CCL CSC 
CSIEE] 
 1º-VSCB2.3.4-Dramatiza feitos observados, 
reflectindo os sentimentos e estados de 
ánimo dos e das protagonistas. [CSC CCEC] 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Análise das produccións. 
- Observación directa (a través de videoconferencia) 

Instrumentos: 
- Caderno do alumnado. 
- Mapas conceptuais. 
- Lista de control. 
- Rexistro anecdótico. 

Cualificación 
final 

Será obtida, dado o carácter continuo, global, diagnóstico e formativo da 
avaliación, a partir das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e poderá 
modificarse en positivo en función das actividades realizadas no 3º 
trimestre.  
Sempre en base aos criterios de cualificación do centro: 
25% actitude 
15% rendemento 
40% desempeño 
20% convivencia 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  

Reforzo:  
- Plantexamento de tarefas competenciais. 
- Fichas grafomotricidade. 
- Fichas de repaso de conceptos matemáticos. 
- Fichas de repaso de letras.  
- Actividades dixitais a través de app e páxinas web . 
- Participación no xornal dixital do ciclo, elaborando novas. 
- Grabación de lecturas. 
- Colaboración no andel dixital do ciclo, contando contos.  
- Construcción de maquetas. 
- Grabación de videos explicativos sobre tarefas de 

investigación. 
- Xogos educativos con contido curricular 

 
Ampliación 
- Dixitais: creación de elementos dixitais con diferentes 

ferramentas (Flippity, Voki,  Scratch, Cerebriti…) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As propostas preparadas para facer na casa, están programadas para          
ser desenvolvidas ao longo dunha semana. Para non caer na          
sobrecarga, e sempre facendo fincapé no seu carácter optativo. Son,          
na medida do posible, abertas e manipulativas, facilitando a         
organización ás familias. Partimos sempre de propostas con        
plantexamentos xa coñecidos polo alumnado.  
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https://flippity.net/
https://www.voki.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.cerebriti.com/


 
 
 

As actividades en ficha, son renviadas escaneadas ao email da titora 
(no caso das familias sen conectividade, son recollidas polo concello e 
escanedas polo equipo directivo). 
 
As propostas procedimentais, son enviadas en imaxe ou video á titora. 
As familias tamén contan cun espazo dixital denominado “Cortiza 
virtual” , ao que teñen acceso e onde poden compartir as actividades 
realizadas ou creadas a través de novas. Este mesmo espazo é 
empregado polas titoras do 1º ciclo para proporcionar recursos ás 
familias (webs educativas, aplicacións dixitais, películas ou 
documentais, visitas virtuais, contos, receitas, artigos de interese a 
nivel educativo…) convertíndose nun espazo de retroalimentación e no 
que compartir as vivenzas neste tempo de confinamento. 
 
A comunicación coas familias é semanal:  
 

- Realizamos unha comunicación por teléfono con número       
oculto, mínimo, por familia ao inicio do confinamento para         
coñecer a situación de cada alumna/o. E sempre que         
consideramos necesario recurrimos a esta canle.  

- Unha vez por semana facemos unha videoconferencia grupal        
con Webex, onde plantexan os seus sentires e vivencias e          
revisamos o que crean para a “cortiza virtual” ou en calquera           
soporte.  

- Unha vez por semana, establécese un contacto directo coa         
familia a través de email ou AbalarMobil . De tódolos xeitos,           
ante calquera dúbida, poden establecer de xeito inmediato a         
través do email, contacto.  

Materiais e recursos 

Organizativos:  
- Emails semanais ás familias para resolver dúbidas e facer un 

seguemento do proceso do alumnado. 
- Videochamadas grupais como xeito de encontro e de compartir 

as vivenzas. 
- Propostas de actividades á disposición das familias, na páxina 

web do centro. 
- Creación dunha “Cortiza virtual” na que as familias poden 

compartir as tarefas realizadas na casa en formato audiovisual. 
- Envío en colaboración co Concello de Gondomar, das 

propostas de actividades en formato papel ás familias con 
escasos recursos dixitais. 
 

Materiais 
- App educativas (Bmath, lightbot hour, ScratchJr…) 
- Ferramentas para a creación dixital (Flippity, Voki,  Scratch, 
Cerebriti……) 
- Entornos virtuais xestionados polas titoras(Blogue de aula, 
Symbaloo e Padlet) 
- Dispositivo con acceso a internet( tableta, móbil ou ordenador) 
-Webs educativas (Mundoprimaria, Vedoque...) 
-Vídeos 
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https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
https://padlet.com/gottyiope/ffilelu2aofm
https://padlet.com/gottyiope/ffilelu2aofm
https://eduxunta.webex.com/webappng/sites/eduxunta/dashboard/home
https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
https://casaut.edu.xunta.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.es%2Fabalar%2Fj_acegi_cas_security_check
https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
https://flippity.net/
https://www.voki.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.cerebriti.com/
https://viaxamospolomundo.blogspot.com/
https://www.symbaloo.com/mix/1%C2%BAprimaria19
https://padlet.com/gottyiope/pk1cbcpscicb
http://www.mundoprimaria.com/
https://vedoque.com/


 
 
 

- Fichas 
-Cartolinas, pegamento, tesoiras, pinturas, lápices... 
- Materiais para a construción 

 
Persoais 
-Familias 
- Mestras de apoio para o alumnado que así o precise. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información e 
publicidade  

Enviarase un comunicado dende o centro, a través do abalar,          
informando da publicación das Adaptacións das Programacións       
Didácticas do curso 2019/2020 na páxina web do colexio, garantindo          
así a súa publicidade.  
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http://www.edu.xunta.gal/centros/cepneiravilas/

