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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-2021 

1. NIVEL E ALUMNADO 

2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Unidades 1 unidade  

Alumnado escolarizado 20 alumnos/as ( 11 nenos e 9 nenas) 

Alumnado repetindo Ningún 

Alumnado NEAE 7 

Características da aula 

2º A 

(7 alumnos/as NEAE: 5 alumnas/os a que presentan dificultades de aprendizaxe, destes 5, 2 que presentan dificultades na articulación 
da linguaxe, e con  características comúns cun TDAH 1 alumno/a que só presenta dificultades na articulación e 1 con características 
común con A.A.C.C.) 
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2. CONTRIBUCIÓN ÓS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO  

 

Plans e Proxectos Accións concretas 

Proxecto Lector 

-Tratamento de fontes en diverso soporte 
-Creación de reflexión, producións narrativas e debates cos diferentes contidos 
-Hora de ler fomentando o gusto pola lectura libre 
-Rutinas de traballo semanal na biblioteca 
-Deseño de actividades concretas para o fomento da lectura 
-Realización de recomendacións lectoras a través dos espazos dixitais dispoñibles. 
-Lectura ou dramatizacións de contos por parte do alumnado 
-Coñecemento e identificación das diferentes emocións, sentimentos e sensacións a través de diferentes contos. 

Proxecto Lingüístico 
-Valoración e desenvolvemento de todas as linguas a través do Currículo Integrado de Linguas 
-Emprego da lingua galega como lingua vehicular no centro. 
-Fomentar o uso da lingua galega nos intercambios comunicativos entre o profesorado. 

Plan de Convivencia 

-Traballo en equipos cooperativos 
-Promoción de situacións de aprendizaxe ó mesmo tempo con todo o alumnado do nivel 
-Desenvolvemento da comunicación e habilidades inter e intra persoais 
- Promoción da resolución pacífica de conflictos e o respecto por un/unha mesmo/a e polas/os demáis. 

Plan de Educación 
Dixital 

-Emprego de diversos soportes audiovisuais 
-Incidencia no emprego crítico das TIC 
-Identificación das súas potencialidades e riscos 
-Grabacións de lectura ou dramatizacións de contos. 
-Emprego de diferentes ferramentas dixitais para a creación de contidos. 

Plan de Acción 
Titorial 

-Mantemento estreito contacto coas realidades individuais e persoais do alumnado 
-Fomento da autonomía e responsabilidade do alumnado 
-Colaboración directa co Departamento de Orientación 
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Plan Xeral de 
Atención á 
Diversidade 

-Deseño de medidas que permitan a personalización 
-Detección e fomento dos intereses do alumnado 
-Potenciación das fortalezas e talentos do alumnado 

Proxecto Voz Natura 

-Deseño de accións concretas dentro dos proxectos de aprendizaxe 
-Desenvolvemento das accións colectivas deseñadas 
-Incidencia na importancia da educación medioambiental en relalción ao seu propio benestar 
-A reciclaxe coma unha medida a seu alcance para o coidado do medio. 
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3. TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

MATEMÁTICAS 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para 

resolver un problema. 
Explicar os pasos que emprega para resolver problemas. X   Desempeño 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o 

traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera 

aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas. 

Amosar actitude de orde.  X   
Actitude, Rendemento e 

convivencia 

MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de 

problemas. 
Amosar curiosidade cos medios tecnolóxicos.    X Actitude 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. Le, escribe e ordena números ata o 999.   X Desempeño 

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en 

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

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes 

como descendentes. 
Realiza series.  X   Desempeño 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. Utiliza os números ordinais. X   Rendemento 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 999. 
Interpreta números naturais.    X Desempeño 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas 

cifras. 

Descompón e compón números naturais. X   Rendemento 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares. Identifica os números pares e os impares. X   Desempeño 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de 

suma e resta na resolución de problemas contextualizados. 

Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e 

resta. 
 X  Rendemento 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación da multiplicación na resolución de problemas 

contextualizados.  

Iniciase  na multiplicación como sumar reiterada.   X Rendemento 

MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. Resolve operacións con cálculo mental.  X  Rendemento 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos 

contidos traballados. 

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados. 
  X Rendemento 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as operacións 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas. 
  X Desempeño 
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empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o 

centímetro como unidades de medida de lonxitude. 

Coñece o quilómetro, o metro e o centímetro como 

unidades de medida de lonxitude. 
  X Desempeño 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto 

quilo como unidades de medida de peso. 

Coñece o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como 

unidades de medida de peso. 
  X Desempeño 

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro 

como unidades de medida de capacidade 

Coñece o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de 

medida de capacidade 
  X Desempeño 

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En 

punto, medias e cuartos) 

Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais.  
  X Rendemento 

MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria 

utilizando as medidas temporais axeitadas e as súas 

relación. 

Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as 

medidas temporais.   X Rendemento 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas 

e billetes do sistema monetario da Unión Europea 

utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais 

como figuradas. 

Coñece o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 
X   Desempeño 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. Resolve problemas sinxelos de medida.   X Rendemento 

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución 

de problemas revisando as operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados. 

Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas.   X Desempeño 

MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de 

simetría. 

Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 
 X  Rendemento 

MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en 

obxectos do entorno inmediato. 

Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do 

entorno inmediato. 
 X  Desempeño 

MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas 

en obxectos do entorno inmediato. 

Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en 

obxectos do entorno inmediato. 
 X  Desempeño 

MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios 

sinxelos. 

Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 
 X  Rendemento 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que 

impliquen dominio dos contidos traballados. 

Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados. 
 X  Rendemento 

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas. 
  X Desempeño 

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións 

gráficas. 

Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 
X   Rendemento 
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MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que 

interveñen a lectura de gráficos. 

Resolve problemas contextuais nos que interveñen a 

lectura de gráficos. 
X   Rendemento 

MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso 

posible e suceso imposible. 

Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e 

suceso imposible. 
  X Desempeño 

 

 

LINGUA CASTELÁ 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e 

opinións. 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 
X   Desempeño 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, 

espera de quendas. 

E quen de escoita e esperar quendas. 
X   

 

Actitude 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais 

e non verbais para comunicarse oralmente, identificando, de 

xeito global, o valor comunicativo destes. 

Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 

verbais.    X Desempeño 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 

axeitada ao seu nivel. 

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao 

seu nivel. 
  X Desempeño 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de 

comunicación:  
- diálogos 

-exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

Participa activamente en diversas situacións de 

comunicación. 
 X  Rendemento 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.   X Desempeño 

LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas 

palabras. 

Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. 
  X Desempeño 

 LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral 

dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e 

social. 

Comprende a información xeral dun texto oral sinxelo. 

  X Desempeño 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais 

sinxelos atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 

comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos…. 

Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos. 

  X Desempeño 

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 

compresión literal. 

Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 
  X Desempeño 
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LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios 

audiovisuais e dixitais para obter información. 

 Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais. 
X   Desempeño 

LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal 

dunha entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos 

medios de comunicación. 

Recoñece de forma global o contido principal de distintas 

tipoloxías textuais.    X Desempeño 

LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non 

literarios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e 
intereses. 

Reproduce de memoria textos axeitados aos seus gustos e 

intereses.  X  Rendemento 

LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á 

representación dramática. 

Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación 

dramática. 
 X  Desempeño 

LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, 

do ámbito escolar e social, de diferente tipoloxía: noticias, 
avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos. 

  X Rendemento 

LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente 
elemental. 

Fala cunha secuencia coherente elemental. 
 X  Desempeño 

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

Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

X   Actitude 

LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a 

comprensión. 

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse. 
X   Desempeño 

LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación 

axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados 

á súa idade.  

Le en voz alta textos moi sinxelos.  

  X Desempeño 

 LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa 

experiencia infantil. 

Le en silencio textos moi sinxelos. 
  X Desempeño 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. Identifica o tema dun texto sinxelo.   X Desempeño 

LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas 

tipoloxías textuais en textos do ámbito escolar e social, 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos). 

Distingue entre textos descritivos, narrativos e dialogados. 

  X Desempeño 

LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos 

para comprender un texto. 

Activa, de forma guiada, coñecementos previos para 

comprender un texto. 
  X Desempeño 

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir 

do título e das ilustracións redundantes 

Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título 

e das ilustracións redundantes 
 X  Rendemento 

LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións 

coa información que aparece no texto. 

Relaciona a información contida nas ilustracións coa 

información que aparece no texto. 
  X Rendemento 
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LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para 

a lectura voluntaria. 

Goza dos momentos de lecer para a lectura voluntaria. 
X   Actitude 

LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias 

lectoras. 

Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras. 
X   Rendemento 

LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes 

fontes bibliográficas e textos en soporte informático para 

obter información sobre libros do seu interese. 

Consulta na biblioteca de xeito guiado. 

 X  Desempeño 

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. Coida, conserva e organiza os seus libros. X   Actitude 

LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e 

publicidade. 

Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 
  X Desempeño 

LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a 

finalidade de diferentes textos moi sinxelos a partir da súa 

tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi 

redundantes, axeitados á súa idade. 

Identifica a fnalidade de diferentes textos moi sinxelos a 

partir da súa tipoloxía 
  X Desempeño 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para buscar información. 

Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para buscar información. 
 X  Desempeño 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos 

sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, 

atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 

comunicativa)e respectando as normas gramaticais e 

ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 

instrucións, receitas, textos literarios… 

Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos 

propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social. 

  X Rendemento 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e 

limpeza, evitando riscos etc. 

Presenta os seus traballos con caligrafía clara. 
  X Desempeño 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus compañeiros.  

Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 

escrita dos seus compañeiros.  
 X  Actitude 

LCB3.3.1. Utiliza borradores que amosan a xeración e 

selección de ideas e a revisión ortográfica na escritura de 

textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e 
escolar.  

Utiliza borradores na escritura de textos sinxelos.  

  X Rendemento 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre 
experiencias realizadas: plantar fabas, cría de vermes de 

seda….  

Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre 
experiencias realizadas.   X Rendemento 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos 

sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter redundante co 

contido. 

Elabora textos sinxelos que ilustra con imaxes. 

 X  Rendemento 

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para escribir e presentar textos moi sinxelos. 

Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para escribir. 
 X  Desempeño 
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LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais 

básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo. 

Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o 

nome, artigo, adxectivo, verbo. 
  X Desempeño 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: 

presente, pasado e futuro ao producir textos orais e escritos. 

Utiliza con corrección os tempos verbais 
  X Desempeño 

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na 

expresión oral e escrita. 

Utiliza sinónimos, antónimos e polisémicas  
  X Desempeño 

LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras 

simples. 

Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 
  X Rendemento 

 LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado 

nas oracións simples. 

Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións 

simples. 
  X Desempeño 

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas 

ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos 

sinxelos. 

Aplica os signos de puntuación e as normas ortográficas á 

escritura de textos sinxelos.   X Desempeño 

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e 

número na expresión oral e escrita. 

Aplica as normas de concordancia de xénero e número. 
  X Desempeño 

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas 

composicións escritas. 

Utiliza signos de puntuación. 
  X Rendemento 

LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións 

escritas propias. 

Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
  X Rendemento 

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas 

educativos dixitais. 

Utiliza programas educativos dixitais. 
X   Rendemento 

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

das linguas que coñece.  

Compara aspectos das linguas que coñece.  
 X  Desempeño 

LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura 

infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 

Valora de forma global os contos, cancións, poesía, cómics, 

refráns e adiviñas. 
 X  Desempeño 

LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos 

sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura actual. 

Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos. 

X   Desempeño 

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe 

figurada en textos literarios (personificacións)  

Interpreta as personificacións nos textos literarios. 
  X Desempeño 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. 

Valora os poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. 
 X  Actitude 

LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, 

poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

Crea contos e poemas a partir de pautas ou modelos dados. 
 X  Rendemento 

 LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: 

cancións e poemas. 

Reproduce cancións e poemas. 
X   Rendemento 

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en 

grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 

Realiza dramatizacións. 
X   Rendemento 
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LCB5.8.1. Valora a literatura en calquera lingua, 

especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de lecer persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo de comunicación. X   Actitude 

 

 

 

LINGUA GALEGA 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de 
textos orais sinxelos procedentes da radio ou da televisión, 

próximos á experiencia infantil.  

Comprende a información xeral e relevante 
de textos orais sinxelos.  

  X Desempeño 

LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de comunicación 

como fonte de información. 
Recoñece a función dos medios de 
comunicación como fonte de información. 

  X Desempeño 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos 

documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos 

sonoros de carácter redundante. 

Comprende informacións relevantes sinxelas 
dos documentos audiovisuais. 

  X Desempeño 
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LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é 

preciso. 

Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 

X   Actitude 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou 

explicacións sobre a organización do traballo e pregunta, se 

é preciso, para verificar a súa comprensión. 

Sigue unha exposición breve da clase. 
X   Desempeño 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a 

clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido. 
Elabora e produce textos orais sinxelos. X   Rendemento 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. Participa no traballo en grupo. X   Convivencia 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en 

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

X   Convivencia 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. Respecta as opinións da persoa que fala. X   Convivencia 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

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

X   Convivencia 
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LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes 

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

X   Convivencia 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de 

comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 
Utiliza a lingua galega en calquera situación 
de comunicación. 

 X  Desempeño 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo 

oral. 
Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral. 

X   Actitude 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo 

oral, mostra interese, unha actitude receptiva de escoita e 

respecta as opinións das demais persoas.  

Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral.  

X   Desempeño 

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando 

preguntas. 

Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
X   Desempeño 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para 

saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, 

escusarse e solicitar axuda.  

Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.  

 X  Desempeño 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás achegas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 
X   Actitude 
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LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e 

propia da lingua galega. 

Interésase por expresarse oralmente na lingua galega. 

 X  Actitude 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e 

sexista evidente. 

Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista 

evidente. 
 X  Desempeño 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, 

en especial ás referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 

Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 
X   Convivencia 

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos 

contextos profesionais: sanidade, educación, medios de 

comunicación... 

Identifica a lingua galega oral. 

X   Desempeño 

LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para 

conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

Recoñece a validez da lingua galega para conversas. 
X   Actitude 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos 

sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á 

experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación. 

Comprende, con axuda,  información relevante de textos 

sinxelos. 
  X Desempeño 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos 

sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

Comprende, con axuda,  informacións concretas en textos 

sinxelos,    X Desempeño 
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LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á 

experiencia, tanto os producidos con finalidade didáctica 

como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 

explicacións). 

Localiza información, de maneira guiada,  en textos 

vinculados á experiencia. 
  X Desempeño 

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

información de ilustracións. 

Comprende, con axuda de maneira xeral, a información de 

ilustracións. 
 X  Desempeño 

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de 

textos diversos. 

Descodifica de forma axeitada na lectura de textos 

diversos. 
  X Desempeño 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade 

adecuada. 

Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 
  X Desempeño 

LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos. Fai lecturas dramatizadas de textos.   X Desempeño 

LGB2.4.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, 

para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado 

e mellora. 

Usa a biblioteca de aula con certa autonomía. 

 X  Desempeño 

LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da 

biblioteca de aula e de centro, como instrumento cotián de 

busca de información e fonte de recursos textuais diversos 

Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de 

aula.  X  Desempeño 

LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. Coida, conserva e organiza os seus libros. X   Actitude 
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LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 

Amosa interese pola lectura. 
X   Actitude 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa 

autonomía, en función dos seus gustos e preferencias. 

Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en 

función dos seus gustos e preferencias. 
 X  Desempeño 

LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias 

lectoras. 

Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 
X   Desempeño 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións 

cotiás infantís como invitacións,felicitacións, notas ou avisos, 

utilizando as características habituais deses textos. 

Produce textos relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións,felicitacións, notas ou avisos.   X Rendemento 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito 

creativo. 

Elabora o texto, con coherencia xeral. 
  X Rendemento 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous 

puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 

interrogación. 

Comeza a empregar nos seus escritos os signos de 

puntuación.    X Desempeño 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, 

con especial atención ao uso das maiúsculas. 

Aplica o uso das maiúsculas. 
  X Desempeño 

LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados 

coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) 

ou cos medios de comunicación social (novas sinxelas, 

Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa 

escola. 
  X Rendemento 
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titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa 

experiencia. 

LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e 

non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 
  X Rendemento 

LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de 

procesamento de texto. 

Usa de xeito guiado, programas informáticos de 

procesamento de texto. 
 X  Desempeño 

LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

Ilustra creativamente os seus textos. 
  X Rendemento 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza 

e calidade caligráfica. 

Presenta os textos seguindo as normas básicas de 

prestación.   X Desempeño 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 
 X  Actitude 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e 

recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 

nestes, enunciados, palabras e sílabas. 
  X Desempeño 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra. 

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 
 X  Desempeño 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de 

palabras dadas, frases ou textos. 

Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos. 
  X Desempeño 
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LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. Sinala o xénero e número de palabras dadas.   X Desempeño 

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. 

Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis 

sinxelas.   X Desempeño 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. Recoñece a relación entre son e grafía.   X Desempeño 

LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a 

segmentación da escritura. 

Identifica as palabras como instrumento para a 

segmentación da escritura. 
  X Desempeño 

LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a 

lingua oral e a lingua escrita. 

Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral 

e a lingua escrita. 
 X  Desempeño 

LGB4.5.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que 

coñece. 

Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.   X Desempeño 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios 

sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: 

contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 

xogos de sorte; usando modelos. 

  X Rendemento 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte 

de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

Valora os textos da literatura galega. 

X   Actitude 
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LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, 

adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á autonomía lectora. 

Le, de forma guiada, textos en silencio. 

  X Desempeño 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, 

adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade lectora. 

Le, de forma guiada, textos en voz alta. 

  X Desempeño 

LGB5.3.1. Recrea e compón poemas sinxelos e relatos 

breves, a partir de modelos sinxelos dados, para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados 

de ánimo ou lembranzas. 

Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a 

partir de modelos sinxelos dados, para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados 

de ánimo ou lembranzas. 

  X Rendemento 

LGB5.4.1. Participa en dramatizacións de textos literarios 

sinxelos adaptados á súa idade. 

Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos 

adaptados á súa idade. 
 X  Actitude 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, e como recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, e como recurso de gozo persoal. 
X   Desempeño 

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes 

e formas de relación social, respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas 

de relación social, respectando e valorando a diversidade 

cultural. 

X   Actitude 
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PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 

Estándares GRAO    MÍNIMO 1ª av. 2 av 3ª av Criterio cualif 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, 

rima ou canción moi breves, e moi sinxelos, 

previamente traballados, emitidos   

 lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e 

con apoios visuais moi redundantes que axuden á 

comprensión. 

 

Comprende a información esencial dun conto, rima ou 

canción moi breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados. 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

  

Desempeño   

 PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas 

familiares a través de apoio visual. 

 Comprende vocabulario básico.  

x 

 

x 

  

Desempeño 

 PLEB1.3. Comprende preguntas básicas(nome, idade e 

gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais 

Comprende preguntas básicas.  

x 

   

 

x 

   

Desempeño  
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 PLEB1.4.Segue instrucións e comprende peticións 

relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close 

the book, sit down…). 

Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida 

escolar. 

 

  

x 

 

x 

 

x 

  

Rendemento  

 PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa 

familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e 

entoación comprensibles. 

Fai  presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a un mesmo. 

 

  

  

 

  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

x 

  

Desempeño  

 PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, gustos).

  

Pregunta e responde para dar/obter información en 

conversas básicas. 

  

x 

  

x 

  

Desempeño 

   

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 

Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 

x 

 

x 

 

x 

   

Actitude 

 PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

Reproduce  textos orais sinxelos e breves.   

x 

 

x 

 

x 

 

Rendemento   
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PLEB2.5.Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira. 

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

   

Actitude    

 PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en 

textos moi sinxelos   

 relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

Comprende palabras e frases simples traballadas 

previamente de forma oral. 

 

x 

 

x 

   

Desempeño  

PLEB3.2.Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoio visual e identifica os e as 

personaxes principais. 

Comprende a idea principal dunha historia sinxela e 

identifica aos seus personaxes principais. 

 

   

 

   

 

x 

  

Desempeño  

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes que 

o ilustran. 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir 

do titulo do mesmo e das imaxes que o ilustran. 

 

   

  x 

 

Desempeño  

 PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente 

traballados de forma oral, con entoación e pronuncia 

comprensibles. 

Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados 

de forma oral. 

   

x 

  

Desempeño 
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PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 

e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma 

oral. 

 Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe traballadas 

previamente de forma oral. 

  

x 

 

x 

  

Rendemento  

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical máis sinxela 

Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e 

breves seguindo un modelo dado. 

   

x 

  

Rendemento  

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado 

co tema da escritura. 

Escribe frases moi sinxelas seguindo un modelo. 

 

  

x 

 

x 

   

Rendemento 

 PLEB4.4.Completa unha táboa con datos persoais 

básicos (nome, apelido, idade...). 

 Completa unha táboa con datos persoais básicos.   

x 

    

Desempeño 

 PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión 

definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia adecuada das frases e 

mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva.    

x 

  

Desempeño  
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PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festas …) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira, e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude de apertura cara ao 

diferente. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Actitude  

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de 

relación social. 

Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social.  

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

Convivencia 

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas 

sobre si mesmo/a e dos e  das demais. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si 

mesmo/a. 

 

x 

 

x 

    

Desempeño 

 PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de 

fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me…). 

 Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de 

cortesía. 

 

x 

 

x 

 

x 

   
Convivencia  

 PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e frases 

simples moi próximos á súa idade con imaxes 

ilustrativas que clarifican o seu significado. 

 Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples 

con temas relacionados coa súa contorna. 

  

x 

 

x 

    

Desempeño  
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 PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas. 

 Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e fórmulas 

de cortesía básicas. 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Convivencia 

 PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si 

mesmo/a e a unha terceira persoa 

 Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a.  

  

  

   

   

x 

Desempeño  

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que 

non lle gusta. 

 Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle 

gusta. 

    

x 

  

Desempeño  

 PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos. 

Estructura de forma básica os elementos da oración.  

  

  

   

 

  

  

   

 

x 

  

Desempeño   

 PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples. 

Diferenza preguntas e respostas moi simples.   

x 

     

Rendemento 
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PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades. 

 Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas.  

  

  

   

 

x 

 

x 

    

Rendemento 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados,dramatizacións etc. 

 Participa activamente en todo tipo de xogos.  

x 

 

x 

 

x 

    

Actitude 

 PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais 

(happy/sad, bored…). 

 Expresa estados de ánimo elementais.  

x 

     

Desempeño  

 PLEB5.14. 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 de forma oral. 

 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións na aula. 

 

 

 

  

  

   

 

x 

  

x 

    

Desempeño 
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PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua 

estranxeira nas interaccións de aula. 

    

Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira 

nas interaccións de aula. 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Actitude  

 

PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

   

  

Compara aspectos moi básicos e elementais das linguas 

que coñece. 

   

 

x 

   

 

x 

   

 

x 

   

   

Rendemento  
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CIENCIAS DA NATUREZA 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na 

planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

Amosa  autonomía nas tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. X   Actitude 

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.  

Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en 

equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia.  

X   Convivencia 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano 

e compárao co doutros seres vivos. 

Identifica as partes do corpo humano. 
X   Desempeño 

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como 

funcións vitais. 

Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. 
X   Desempeño 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos 

propios e alleos. 

Verbaliza emocións e sentimentos propios e alleos. 
X   Actitude 

CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as 

estratexias para a súa prevención.  

Coñece algún trastorno alimentario.  
X   Desempeño 
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CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a 

adecuada alimentación coa propia saúde.  

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde.  
X   Desempeño 

CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o 

menú semanal de merendas na escola. 

Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 
X   Desempeño 

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes 

observando o seu contorno. 

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes 

observando o seu contorno. 
 X  Desempeño 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu 

contorno, empregando diferentes soportes.  

Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 

empregando diferentes soportes.  
 X  Desempeño 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a 

partir da observación, seres vivos do seu contorno 

adoptando hábitos de respecto. 

Nomea seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de 

respecto.  X  Desempeño 

CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na 

escola.  

Valora e aplica usos responsables da auga na escola.  
 X  Actitude 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.  Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.   X  Desempeño 

CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da 

aplicación dunha forza en situacións da vida cotián. 

Realiza experiencias sinxelas da aplicación dunha forza en 

situacións da vida cotián. 
X   Rendemento 

CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e 

movementos cotiáns. 

Comproba os efectos das forzas sobre obxectos e 

movementos cotiáns. 
X   Rendemento 
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CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do 

seu contorno e os beneficios que producen na vida cotiá.  

Identifica as  máquinas do seu contorno.  
X   Rendemento 

 CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno 

e valora a importancia de cada profesión, a responsabilidade 

e a contribución social, evitando estereotipos sexistas. 

Coñece os oficios das persoas do seu contorno evitando 

estereotipos sexistas. X   Rendemento 

 CNB5.1.3. Manexa obxectos simples de uso cotián 

identificando as situacións que poden xerar risco e 

estereotipos sexistas. 

 Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as 

situacións que poden xerar risco e estereotipos sexistas. X   Rendemento 

CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador 

durante o seu uso.  

Identifica as partes dun ordenador durante o seu uso.  
X   Rendemento 

CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo 

uso.  

Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.  
X   Desempeño 
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CIENCIAS SOCIAIS 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

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. 

Recolle, selecciona e organiza a información a través da 

observación e experimentación. 

  X Desempeño 

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. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas.   X Desempeño 

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. 

Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un 

comportamento responsable, construtivo e solidario, 

valorando o esforzo e o coidado do material. 

X   Convivencia 

CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como 

técnica básica de estudo. 

Elabora algúns mapas mentais sinxelos, de maneira guiada,  

como técnica básica de estudo. 
  X Rendemento 

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

CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser 

humano, fai da auga. 

Pon algún exemplo dos usos que, o ser humano, fai da auga. 
 X  Rendemento 
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CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida 

cotiá. 

Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 
 X  Actitude 

CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e 

localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce 

e salgada no territorio. 

Identifica os lugares onde hai auga na contorna. 

 X  Rendemento 

CSB2.3.1.Explica de maneira sinxela os elementos básicos 

que forman un ecosistema identificando as actividades 

humanas que orixinan desequilibrios neles e cita algunha 

medida de respecto e recuperación. 

Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman 

un ecosistema. 
 X  Rendemento 

CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas 

dos ecosistemas sobre os que se investigou na aula. 

Nomea os elementos e as características básicas dos 

ecosistemas sobre os que se investigou na aula. 
 X  Rendemento 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e 

urbana mais próxima. 

Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais 

próxima. 
 X  Rendemento 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas 

das de interior. 

Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de 

interior. 
 X  Rendemento 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a 

protección do medio natural. 

Coñece e leva á practica accións positivas para a protección 

do medio natural. 
 X  Actitude 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman 

a paisaxe local e coñece as características máis significativa 

destes. 

Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe 

local.  X  Rendemento 
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CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa 

contorna e coñece algúns usos aos que se destinan. 

Identifica, con axuda, algúns minerais e rochas da súa 

contorna. 
  X Rendemento 

CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que este 

situada a escola e deseñar posibles itinerarios de acceso 

desde a súa casa. 

Elabora, de xeito guiado,  un esbozo do plano do barrio. 

  X Rendemento 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais 

próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que 

é unha localidade e un municipio. 

Describe a organización social do concello. 

  X Rendemento 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan 

algún dos servizos do Concello. 

Valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do 

Concello. 
  X Desempeño 

CSB3.3.1. Describe algunhas accións da cidadanía que 

contribúen ao desenvolvemento dunha convivencia pacifica 

Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao 

desenvolvemento dunha convivencia pacifica 
  X Rendemento 

CSB3.4.1.Amosa unha actitude de aceptación e respecto 

ante as diferenzas individuais nos grupos aos que pertence 

e cos que convive, nos xogos e nas tarefas escolares. 

Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as 

diferenzas individuais. X   Actitude 

 CSB3.5.1.Explica oralmente algunhas festas, costumes, 

folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade así 

como algunha obra que sexa moi representativa na contorna 

próxima. 

Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,.. 

propias da escola, da cidade, da comunidade. 
  X Rendemento 
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CSB3.6.1.Cita algúns cambios que provocaron, nas 

actividades persoais e sociais, a evolución dos medios de 

comunicación. 

Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades 

persoais e sociais, a evolución dos medios de comunicación.   X Rendemento 

CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son 

máis novas, responsabilidades, ferramentas que empregan 

e o servizo que lle prestan á poboación. 

Describe as funcións das profesións que lle son máis novas. 

X   Rendemento 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos 

nas fábricas e traballos que prestan servizos. 

Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas 

e traballos que prestan servizos. 
  X Desempeño 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como 

viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de 

transporte. 

Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou 

viaxeira e como peón ou peoa nos medios de transporte.   X Desempeño 

CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da 

vía pública e dos seus elementos. 

Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública 

e dos seus elementos. 
  X Desempeño 

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente 

e futuro nas conversas da vida cotiá. 

Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro 

nas conversas da vida cotiá. 
  X Desempeño 

CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se 

inicia no seu manexo. 

Coñece os instrumentos de medida do tempo. 
  X Desempeño 

CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias 

que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, 

feitos ou acontecementos sobre os que se investigou. 

Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a 

evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou 

acontecementos. 

  X Desempeño 
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CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, 

na escola, na súa contorna ou outros feitos próximos 

expresándoos con criterios temporais. 

Describe algún acontecemento vivido, expresándoo con 

criterios temporais.   X Rendemento 

CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos 

restos históricos para entender a historia da vida humana. 

Coñece a importancia que ten a conservación dos restos 

históricos para entender a historia da vida humana. 
  X Desempeño 

CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas 

funcións. 

Explica que é un museo. 
  X Rendemento 

CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos 

como espazos de gozo e ocio. 

Recoñece os museos como espazos de gozo e ocio. 
  X Desempeño 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as 

características dos materiais, dos obxectos e dos 

instrumentos presentes no contexto natural e artificial.  

Describe e identifica as calidades e as características dos 

materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no 

contexto natural e artificial.  

  X Desempeño 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar 

as obras plásticas observadas.  

Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras 

plásticas observadas.  
 X  Desempeño 

EPB1.2.2. Describe con termos propios da linguaxe as 

características de feitos artísticos e os seus creadores 

presentes no contorno. 

Describe con termos propios da linguaxe as características 

de feitos artísticos e os seus creadores presentes no 

contorno. 

  X Desempeño 

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes 

tonalidades.  

Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.  
X   Rendemento 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades 

que adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 

Manexa en producións propias as posibilidades que 

adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 
X   Desempeño 

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representación do 

espazo.  

Identifica diferentes formas de representación do espazo.  
 X  Desempeño 

EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo. Representa de diferentes maneiras o espazo.  X  Rendemento 
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EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o 

pintado etc. 

Practica o recorte, o pegado, o pintado etc. 
X   Rendemento 

EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades 

que adoptan as cores. 

Manexa en producións propias as posibilidades que 

adoptan as cores. 
 X  Desempeño 

EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores 

primarias.  

Realiza mesturas de cores primarias.  
 X  Rendemento 

EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, 

cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no 

círculo cromático, e utilízaas con sentido nas súas obras.   

Ordena, con axuda,  as cores primarias ( maxenta, cian e 

amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello).     X Rendemento 

EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e 

aplica estes coñecementos para transmitir diferentes 

sensacións nas composicións plásticas que realiza. 

Recoñece, con axuda,  a simboloxía das cores frías e 

cálidas.   X Desempeño 

EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o 

entorno próximo e o imaxinario. 

Utiliza o punto e a liña ao representar o entorno próximo e o 

imaxinario. 
 X  Rendemento 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan 

o mundo imaxinario, afectivo e social.  

Realiza composicións plásticas que representan o mundo 

imaxinario, afectivo e social.  
X   Rendemento 

EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o encartado 

para crear obras bidimensionais e tridimensionais. 

Practica o recorte e o encartado. 
X   Rendemento 
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EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra 

persoal con limpeza e precisión.  

Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal.  
 X  Rendemento 

EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.  X  Desempeño 

EP2.4.2. Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e 

escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas.  

Emprega, con axuda,  ferramentas básicas do debuxo 

(regra e escuadro) para realizar diferentes formas 

xeométricas.  

  X Desempeño 

EP2.4.3. Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións 

das formas.  

Manexa a cuadrícula para encadrar as formas.  
  X Desempeño 

EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais 

partes.  

Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.  
X   Rendemento 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha 

presentación audiovisual.  

Elabora e representa imaxes despois dunha presentación 

audiovisual.  
 X  Rendemento 

EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas despois de 

recoller información por medios audiovisuais. 

Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller 

información por medios audiovisuais. 
 X  Rendemento 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas 

preestablecidas.  

Coida o material e respecta as normas preestablecidas.  
X   Actitude 

EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora 

no grupo para a consecución dun fin colectivo.  

Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo 

para a consecución dun fin colectivo.  
X   Convivencia 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do 

corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da 

voz. 

Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos obxectos e da voz. 
x   Desempeño 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, 

forte, piano, agudo e grave. 

Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: 

son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, 

agudo e grave. 

 x  Desempeño 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. x   Desempeño 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva das calidades traballadas. 

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación 

auditiva das calidades traballadas. 
 x  Desempeño 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís.  Identifica voces masculinas e femininas. x   Rendemento 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

Respecta os tempos de silencio para o estudo dos sons e a 

escoita das audicións. 
x   Actitude 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

Coñece algunha persoa compositora e relaciónaa cons 

algunha das súas obras. 
  x Rendemento 
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EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora 

de orquestra, instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus respectivos 

traballos. 

Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de 

orquestra, instrumentista e público. 
  x Rendemento 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os 

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

Representa con alomenos dúas técnicas diferentes 

aspectos básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

 x  Desempeño 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao 

seu nivel. 

Emprega algún vocabulario básico musical adaptado ao seu 

nivel. 
  x Rendemento 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento 

básicas en concertos e outras representacións musicais. 

Coñece as normas de comportamento básicas en concertos 

e outras representacións musicais. 
 x  Rendemento 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos 

básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, 

lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 

(liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de 

corcheas. 

Coñece e identifica elementos básicos da linguaxe musical: 

pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, 

silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave 

de sol, branca, negra e parella de corcheas. 

  x Rendemento 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son. 

Utiliza algunha notación non convencional para representar 

elementos do son. 
x   Desempeño 
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EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. 

 

Utiliza polo menos dúas aplicacións informáticas sinxelas 

para realizar actividades musicais. 
  x Desempeño 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e 

clasifícaos por familias. 
Recoñece e identifica algúns instrumentos.   x Rendemento 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. Repite algúns esquemas rítmicos escoitados. x   Desempeño 

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

Crea con axuda da profesora pequenos instrumentos con 

materiais de reciclaxe. 
 x  Desempeño 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódico ou 

rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos 

instrumentos da aula. 

Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico con 

algún dos instrumentos da aula. 
  x Desempeño 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

Interpreta en grupo un pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 
 x  Desempeño 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas 

sobre algunha base dada. 

Realiza algunha improvisación melódica sobre unha base 

sinxela dada. 
  x Desempeño 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. Fai de xeito intuitivo o proceso da respiración. x   Desempeño 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 
Interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.  x  Desempeño 
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EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

Acompaña cancións e danzas con polo menos algunha 

fórmulas rítmica básica. 
  x Desempeño 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e 

rítmicos sinxelos. 
x   Rendemento 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos 

con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave 

de sol. 

Le pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, 

negras e silencio de negra. 
 x  Desempeño 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e 

pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

Elixe ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o 

acompañamento de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais. 

  x Actitude 

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

Elixe sons vocais, obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos breves e imaxes. 
  x Actitude 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

Realiza polo menos unha coreografía en grupo, adecuando 

o movemento corporal coa música. 
 x  Desempeño 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais persoas. 

Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas 

compañeiras, amosando interese. 
x   Convivencia 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. Responde co seu corpo á maioría de estímulos sonoros. x   Desempeño 
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EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores 

nos desprazamentos coa música. 

Coordina normalmente as extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos coa música. 
 x  Desempeño 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para 

a expresión de sentimentos e emocións. 

Identifica o corpo como instrumento para a expresión de 

sentimentos e emocións. 
x   Rendemento 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma guiada 

sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 

modelos publicitarios.  

Debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e 

a imaxe corporal dos modelos publicitarios.  
  x Rendemento 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as características 

dun xogo practicado na clase. 

Explica aos seus compañeiros as características dun xogo 

practicado na clase. 
x   Desempeño 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os 

conflitos de xeito razoable. 

Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 
x   Convivencia 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se 

producen na práctica deportiva. 

Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na 

práctica deportiva. 
x x x Actitude 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a 

información que se lle solicita. 
Utiliza as novas tecnoloxías cadno se lle solicita.   x Rendemento 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 

Presenta os seus traballos atendendo as pautas 

proporcionadas.. 
  x Desempeño 
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EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma 

correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos 

e das demais. 

 Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións. 
x x x Rendemento 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas 

buscando unha mellora da competencia motriz. 
Participa activamente nas actividades propostas. x x x Actitude 

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas 

motores. 
Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. x x x Actitude 

EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do 

corpo. 
Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. x x x        Actitude 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material 

utilizado nas clases. 

Participa na recollida e limpeza de material utilizado nas 

clases. 
x x x Convivencia 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda 

e o resultado das competicións con deportividade. 

Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con deportividade. 
x x x Convivencia 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e 

de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 

clase. 

Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis 

de competencia motriz entre os nenos e nenas da clase. 
x   Convivencia 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e 

do compañeiro/a. 
Coñece e identifica as partes do corpo  x   Rendemento 
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EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando 

o centro de gravidade en base de sustentación estable. 

Domina o equilibrio estático, con axuda, variando o centro de 

gravidade en base de sustentación estable. 
x   Desempeño 

EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. Iníciase no equilibrio dinámico. x   Desempeño 

EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos 

visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se 

adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os 

tempos de resposta. 

Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se 

adapten ás características deses estímulos. 

 x x Desempeño 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os 

puntos de apoio, con coordinación e boa orientación 

espacial. 

Desprázase de distintas formas, variando os puntos de 

apoio. 
x x x Desempeño 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de 

apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, 

amplitudes e frecuencias. 
 x  Desempeño 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de 

obxectos con coordinación dos segmentos corporais, 

iniciando os xestos axeitados. 

Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos, 

iniciando os xestos axeitados. 
  x Desempeño 

EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os 

puntos de apoio, con coordinación e boa orientación 

espacial. 

Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de 

apoio. 
 x  Desempeño 
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EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando 

controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 

Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a 

tensión, a relaxación e a respiración. 
x   Desempeño 

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o 

corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade. 

Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o 

movemento. 
  x Desempeño 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica 

sinxela. 
Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.   x Desempeño 

EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas 

da cultura galega e doutras culturas. 

Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas. 
  x Desempeño 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo 

en relación coa hixiene, con autonomía. 

umpre as normas básicas do coidado do corpo en relación 

coa hixiene. 
x x x Convivencia 

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. Adopta hábitos alimentarios saudables. x x x          Actitude 

EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física 

como axente de saúde. 

Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente 

de saúde. 
x          Actitude 

EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos 

daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 

practicando.  

dentifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas 

actividades físicas que vai coñecendo e practicando.  
 x  Rendemento 

EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.   x Desempeño 
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EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de 

cooperación e oposición. 

Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e 

oposición. 
  x Desempeño 

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados, 

recoñecendo as súas características e diferenzas. 
Practica xogos libres e xogos organizados.   x Desempeño 
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RELIXIÓN CATÓLICA 2º EP 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

B1.1.1 Toma conciencia y expresa los momentos y las 

cosas que le hacen feliz a él y a las personas de su 

entorno.  
Conoce los elementos de la naturaleza creados por Dios. x   Desempeño 

B1.2.1 Descubre y nombra situaciones en las que necesita 

a las personas, y sobre todo a Dios, para vivir.  Expresa con sus palabras el agradecimiento por el regalo 

de la Creación. 
x   Desempeño 

B1.3.1 Valora y agradece que Dios le ha creado para ser 

feliz.  Identifica los cuidados que recibe por ser hijo de Dios. x   Desempeño 

B1.4.1 Lee y comprende el relato bíblico del Paraíso.  
Aprecia las oraciones como el medio para hablar con Dios. x x x Actitude 

B1.4.2 Identifica y representa gráficamente los dones que 

Dios hace al hombre en la creación. Memoriza oraciones sencillas de petición y agradecimiento.   x Rendemento 

B1.4.3 Expresa, oral y gestualmente, de forma sencilla, la 

gratitud a Dios por su amistad. Conoce a Abraham y Moisés como amigos de Dios. x x  Rendemento 

B2.1.1 Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de 
la acción de Dios en la historia.  Representa las características de la amistad entre Dios y 

sus hijos: cuidado, protección,acompañamiento. 
x x  Convivencia 

B2.1.2 Selecciona y representa distintas escenas bíblicas 
de la acción de Dios en la historia.  Nombra los lugares  más importantes en la vida de Jesús. x x x Rendemento 
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B2.2.1 Asocia expresiones y comportamientos de los 

Patriarcas en los relatos bíblicos a través de recursos 

interactivos.  
Nombra los momentos más esenciales de la Semana 

Santa. 
 x  Rendemento 

B2.2.2 Dramatiza momentos de la vida de los Patriarcas 

donde se exprese la protección, el cuidado y el 

acompañamiento de Dios.  
Reconoce a la Iglesia como la familia de los cristianos.   x Actitude 

B2.3.1 Escucha y describe con sus palabras momentos en 

los que Dios ayuda al pueblo de Israel.  Respeta el templo como la casa de Jesús.   x Convivencia 

B3.1.1 Lee y expresa, verbal o gráficamente, el relato de la 

Anunciación.  Conoce que el domingo como el día más importante de los 

cristianos. 
 x x Rendemento 

B3.1.2 Dramatiza la misión de los personajes que 

intervienen en la Anunciación.  Dramatiza la misión de los personajes que intervienen en la 

Anunciación. 
x   Rendemento 

B3.2.1 Identifica los signos de Adviento como tiempo de 

espera. Identifica los signos de Adviento. x   Desempeño 

B3.2.2 Reconoce y valora la necesidad de la espera como 

actitud cotidiana de la vida.  Reconoce y valora la necesidad de la espera como actitud 

cotidiana de la vida. 
x x  Desempeño 

B3.3.1 Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre 

en la actitud y palabras de los personajes el valor profundo 

de la Navidad.  
 Conoce el relato del nacimiento de Jesús x   Desempeño 

B4.1.1 Conoce y explica con sus palabras el sentido del 

Bautismo.  Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo.   x Desempeño 

B4.1.2 Identifica a los padres, padrinos, presbíteros, 

bautizados como pueblo generado por Jesús.  Identifica a todos los bautizados como pueblo de Dios.   x Desempeño 
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B4.2.1 Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el 

óleo con su significado sacramental.  Asocia el agua, la luz y el óleo con su significado en el 

Bautismo. 
  x Desempeño 

B4.3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de 

los órganos de su propio cuerpo.  Relaciona la unidad de la Iglesia con la unidad de su propio 

cuerpo. 
  x Desempeño 

B4.3.2 Señala en diferentes expresiones artísticas la 

representación de Dios como padre de todos. Expresa artisticamente la representación de Dios. x x x Desempeño 

B4.4.1 Construye un calendario donde ubica los diferentes 

tiempos litúrgicos. Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos 

litúrgicos. 
  x Desempeño 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Estándares GRAO MÍNIMO 1ª av. 2ª av. 3ª av. Criterio cualif. 

VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus 

estados de ánimo en composicións libres. 

Recoñece verbalmente os seus estados de ánimo en 

composicións libres. 
 X  Desempeño 

VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e 

emprega estratexias sinxelas para transformalos. 

Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos. 
 X  Desempeño 

VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de 

pensamento en voz alta durante o traballo individual e 

grupal. 

Motívase, con axuda, mediante estratexias sinxelas de 

pensamento en voz alta durante o traballo individual e 

grupal. 

 X  Actitude 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións. 

Realiza un recoñecemento e identificación das súas 

emocións. 
 X  Desempeño 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas 

adultas, os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez 

que respecta os dos e das demais nas actividades 

cooperativas. 

Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os 

seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 

respecta os dos e das demais nas actividades 

cooperativas. 

 X  Desempeño 

VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a 

colaboración. 

Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 
X   Convivencia 
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VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas 

adultas, unha autoavaliación responsable da execución das 

tarefas. 

Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, 

unha autoavaliación da execución das tarefas.   X Desempeño 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de 

propostas de actuación. 

Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas 

de actuación. 
  X Desempeño 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a 

colaboración. 

Toma, iniciativas de actuación durante a colaboración. 
 X  Actitude 

VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de 

problemas escolares. 

Participa na resolución de problemas escolares. 
 X  Convivencia 

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de 

convivencia. 

Define problemas de convivencia. 
 X  Desempeño 

VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. Expresa con claridade sentimentos e emocións. X   Desempeño 

VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa 

non verbal en exposicións orais para expresar opinións, 

sentimentos e emocións. 

Emprega a comunicación verbal para expresar opinións, 

sentimentos e emocións. X   Desempeño 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e 

emocións con amabilidade. 

Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións. 
X   Desempeño 

VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. Emprega a linguaxe positiva. X   Actitude 
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VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. X   Convivencia 

VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. X   Desempeño 

VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e 

compañeiras, resalta as súas calidades e emite 

cumprimentos. 

Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, 

resalta as súas calidades e emite cumprimentos.   X Convivencia 

VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. Forma parte activa das dinámicas do grupo. X   Convivencia 

VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais 

amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 

mutua. 

Establece e mantén relacións emocionais amigables, 

baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. X   Convivencia 

VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as 

persoas adultas.  

Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas 

adultas.  
X   Convivencia 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos 

demais. 

Presenta unha actitude aberta cara aos demais. 
X   Convivencia 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda 

para a aprendizaxe. 

Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 
X   Convivencia 

VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. Respecta as regras durante o traballo en equipo. X   Convivencia 
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VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula. Coñece e enumera as normas da aula.  X  Convivencia 

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento 

sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes 

coas normas de convivencia escolares. 

Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para 

valorar se determinadas condutas son acordes coas 

normas de convivencia escolares. 

  X Desempeño 

VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula Participa na elaboración das normas da aula X   Convivencia 

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. Respecta as normas do centro escolar. X   Convivencia 

VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar 

mantendo unha independencia adecuada á súa idade. 

Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo 

unha independencia adecuada á súa idade. 
  X Actitude 

VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en 

conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e 

exponas oralmente. 

Escoita as razóns das persoas coas que entra en conflito, 

compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas 

oralmente. 

 X  Convivencia 

VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das 

partes en conflito. 

Identifica as emocións e os sentimentos das partes en 

conflito. 
  X Convivencia 

VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles 

solucións, tendo en conta os sentimentos básicos das 

partes. 

Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, 

tendo en conta os sentimentos básicos das partes.   X Convivencia 

VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da 

alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 

Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a 

vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 
  X Rendemento 
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VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para 

as nenas dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna 

e a imposibilidade de xogar. 

Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas 

dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna e a 

imposibilidade de xogar. 

  X Desempeño 

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e 

das nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 

Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas 

no xogo e no emprego dos xoguetes. 
X   Actitude 

VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

Colabora con persoas do outro sexo en diferentes 

situacións escolares. 
X   Actitude 

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo. 

Realiza diferentes tipos de actividades independentemente 

do seu sexo. 
X   Actitude 

VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a 

saúde e de previr accidentes domésticos. 

Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de 

previr accidentes domésticos. 
X   Desempeño 

VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas 

condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida. 

Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco 

sobre a saúde e a calidade de vida. 
  X Desempeño 

VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes 

domésticos máis frecuentes. 

Expresa as medidas preventivas dos accidentes 

domésticos máis frecuentes. 
  X Rendemento 
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4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

Áreas AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DOCENCIA PRESENCIAL 

MT 

LG, LC 

CN, CS, 
VL 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico, lista de control e intervencións 
orais na aula. 

ING 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Intervencións orais na aula. 

EF 

Procedementos:  Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións, se 
adapten ás necesidades do alumnado. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan 
pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias. 

 Teremos sempre presente que a avaliación é un elemento máis do proceso de ensino-aprendizaxe que 
terá como finalidade orientar, adecuar e mellorar o proceso educativo. Os procedementos a avaliar serían: 
datos antropométricos, competencia motriz, nivel de execución das habilidaes básicas. 

Instrumentos:   Todo esto farase:  Observacións médicas. 
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- Evolución antropométrica. 
- Desenvolvemento de habilidades e destrezas motoras 
- Desenvolvemento de hábitos e actitudes psicoafectivas e sociais 
- Resumo das avaliacións realizadas 
- Asistencia 
- Rexistro de incidentes e sucesos ao longo da escolaridad 
- Rexistro das accións tutoriales realizadas tanto co alumno como cos pais. 
Ámbito motor. 
 Realizarase unha valoración cualitativa en base á análise desde dúas perspectivas: 
* progreso do alumno respecto de si mesmo. 
* progreso do alumno respecto ao grupo. 
 Habilidades motrices: Avaliaranse tanto o nivel de habilidade como o grao de aplicación a situacións reais 
de xogo. A observación e o seu rexistro en listas de control é o mellor instrumento de avaliación. 

 Ámbito afectivo- social 

 Déixase á apreciación subxectiva do docente.  Non podemos desaproveitar a oportunidade de intervir 
actuando e rexistrándoas. Para iso sería conveniente elaborar listas de control para levar un seguimento de 
actitudes e hábitos. 

Neste sentido no marco escolar e no desenvolvemento da nosa área estas poderían ser as actitudes a 
valorar: 

 
- Respecto das regras. 
- Deportividade: saber gañar e perder. 

- Aseo persoal tras a actividade física. 

- Xoga con nenos do outro sexo. 
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- Esforzo persoal. 
- Respecto aos compañeiros. 
- Interrupcións de clase. 
- Respecto do material e instalacións. 
- Realización de actividade física convenientemente equipado. 
- Seguridade e confianza en si mesmo. 
- Espontaneidade. 
-Valoración do traballo ben realizado. 
- Actitude crítica. 

Ámbito cognitivo. 

 Coñecementos xerais que se derivan do marco teórico da área. A Educación Física. Nestes casos pódense 
tratar temas relacionados coa saúde ou o deporte,  Para iso pódense utilizar probas obxectivas de forma 
ocasional, ou a realización de traballos de investigación. 

 O desenvolvemento creativo e estético manifestado a través da expresión corporal. Atendendo a 
orixinalidade, a fluidez, a flexibilidade e a estética das súas condutas derivadas da relación corpo e 
movemento como medio de expresión. Observaremos condutas previamente fixadas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN E CUALIFICACIÓN 

Sobre un total de dez puntos valoraranse: 

1.- Contidos comúns en educación física. 

*Valórase: 

a) A asistencia á clase coa indumentaria axeitada (roupa e calzado deportivo, material de hixiene e aseo) 
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b) O esforzo como forma de superación; saber perder e gañar; aceptar as limitacións; colaborar cos 
compañeiros; respectar as diferenzas de sexo, raza, crenzas; coidar o material e as instalacións do 
centro..... 

c) As faltas de conduta cara ao profesor e compañeiros (comportamentos disruptivos: interromper a clase, 
insultos, agresións, groserías...) 

A puntuación correspondente a este apartado é algo co que parte o alumnado; rexistraranse as incidencias 
negativas. 

Por cada rexistro de incidencia nos apartados “a” e “b o alumnado perderá 0,5 puntos. 

Por cada un dos rexistros de incidencia no apartado “c” o alumnado perderá 1 ou 2 puntos, dependendo da 
gravidade da mesma. 

REL 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno de clase con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Resolución de exercicios. 
Intervencións orais na aula. 

EA 

Procedementos: Observación directa e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico, lista de control e intervencións 
orais na aula. 
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Todas 

as 
áreas 

Cualificación trimestral: Obterase seguindo as porcentaxes recollidas na Concreción Curricular para o nivel correspondente, 
tendo en conta os estándares de aprendizaxe asignados a cada bloque, e a seguinte puntuación: 

Desempeño: ata 4 puntos (40%) 

Rendemento: ata 1,5 puntos (15%) 

Actitude: ata 2,5 puntos (25%) 

Convivencia: ata 2 puntos (20%) 

Cualificación ordinaria: Dado o carácter continuo, global e formativo a cualificación ordinaria obterase tendo como referencia 
o conxunto dos tres trimestres, valorando a evolución ó longo do curso 
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Áreas AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DOCENCIA SEMI-PRESENCIAL 

MT 

LG, LC 

CN, CS, 
VL 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado.  

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico, lista de control e 
intervencións orais na aula. 

ING 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado.  

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Intervencións orais na aula. 

EF 

Procedementos: Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións, se 
adapten ás necesidades do alumnado. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan 
pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias, 
sempre atendendo a docencia semi-presencial. . Os procedementos a avaliar serían: datos 
antropométricos, competencia motriz, nivel de execución das habilidaes básicas, sendo a parte non 
presencial recopilación e recollida de materiais. 

Instrumentos: Parte non presencial:  

Cuestionarios e follas de Rexistro. 
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Parte presencial: 

  Todo esto farase:  Observacións médicas. 

- Evolución antropométrica. 

- Desenvolvemento de habilidades e destrezas motoras 

- Desenvolvemento de hábitos e actitudes psicoafectivas e sociais 

- Resumo das avaliacións realizadas 

- Asistencia 

- Rexistro de incidentes e sucesos ao longo da escolaridad 

- Rexistro das accións tutoriales realizadas tanto co alumno como cos pais. 

Ámbito motor. 

 Realizarase unha valoración cualitativa en base á análise desde dúas perspectivas: 

* progreso do alumno respecto de si mesmo. 

* progreso do alumno respecto ao grupo. 

 Habilidades motrices: Avaliaranse tanto o nivel de habilidade como o grao de aplicación a situacións reais 
de xogo. A observación e o seu rexistro en listas de control é o mellor instrumento de avaliación. 

 Ámbito afectivo- social 
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 Déixase á apreciación subxectiva do docente.  Non podemos desaproveitar a oportunidade de intervir 
actuando e rexistrándoas. Para iso sería conveniente elaborar listas de control para levar un seguimento 
de actitudes e hábitos. 

Neste sentido no marco escolar e no desenvolvemento da nosa área estas poderían ser as actitudes a 
valorar: 

- Respecto das regras. 

- Deportividade: saber gañar e perder. 

- Aseo persoal tras a actividade física. 

- Xoga con nenos do outro sexo. 

- Esforzo persoal. 

- Respecto aos compañeiros. 

- Interrupcións de clase. 

- Respecto do material e instalacións. 

- Realización de actividade física convenientemente equipado. 

- Seguridade e confianza en si mesmo. 

- Espontaneidade. 

-Valoración do traballo ben realizado. 
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- Actitude crítica. 

Ámbito cognitivo. 

 Coñecementos xerais que se derivan do marco teórico da área. A Educación Física. Nestes casos 
pódense tratar temas relacionados coa saúde ou o deporte,  Para iso pódense utilizar probas obxectivas 
de forma ocasional, ou a realización de traballos de investigación. 

 O desenvolvemento creativo e estético manifestado a través da expresión corporal. Atendendo a 
orixinalidade, a fluidez, a flexibilidade e a estética das súas condutas derivadas da relación corpo e 
movemento como medio de expresión. Observaremos condutas previamente fixadas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN E CUALIFICACIÓN 

Sobre un total de dez puntos valoraranse: 

1.- Contidos comúns en educación física. 

*Valórase: 

a) A asistencia á clase coa indumentaria axeitada (roupa e calzado deportivo, material de hixiene e aseo) 

b) O esforzo como forma de superación; saber perder e gañar; aceptar as limitacións; colaborar cos 
compañeiros; respectar as diferenzas de sexo, raza, crenzas; coidar o material e as instalacións do 
centro..... 

c) As faltas de conduta cara ao profesor e compañeiros (comportamentos disruptivos: interromper a clase, 
insultos, agresións, groserías...) 
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A puntuación correspondente a este apartado é algo co que parte o alumnado; rexistraranse as 
incidencias negativas. 

Por cada rexistro de incidencia nos apartados “a” e “b o alumnado perderá 0,5 puntos. 

Por cada un dos rexistros de incidencia no apartado “c” o alumnado perderá 1 ou 2 puntos, dependendo 
da gravidade da mesma. 

REL 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno de clase con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Resolución de exercicios. 
Intervencións orais na aula. 

EA 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado.  

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado.  

Todas 

as 
áreas 

Cualificación 
trimestral: 

Obterase seguindo as porcentaxes recollidas na Concreción Curricular para o nivel correspondente, tendo 
en conta os estándares de aprendizaxe asignados a cada bloque, e a seguinte puntuación: 

Desempeño: ata 4 puntos (40%) 

Rendemento: ata 1,5 puntos (15%) 

Actitude: ata 2,5 puntos (25%) 
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Convivencia: ata 2 puntos (20%) 

Cualificación 
ordinaria: 

Dado o carácter continuo, global e formativo a cualificación ordinaria obterase tendo como referencia o 
conxunto dos tres trimestres, valorando a evolución ó longo do curso 

 

Áreas AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN ON-LINE 

MT 

LG, LC 

CN, CS, 
VL 

Procedementos: Análise das producións do alumnado 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Intervencións orais nas 
videochamadas. 

ING 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Intervencións orais na aula. 

EF Procedementos: recopilación de materiais.  
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Instrumentos: cuestionarios e follas de rexistro. 

REL 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno de clase con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Resolución de exercicios. 

EA 

Procedementos: Observación e análise das producións do alumnado. 

Instrumentos: Carpeta e caderno individual con producións do alumnado, rexistro anecdótico. Intervencións orais nas 
videochamadas. 

Todas 

as 
áreas 

Cualificación 
trimestral: 

Obterase seguindo as porcentaxes recollidas na Concreción Curricular para o nivel correspondente, tendo 
en conta os estándares de aprendizaxe asignados a cada bloque, e a seguinte puntuación: 

Desempeño: ata 4 puntos (40%) 

Rendemento: ata 1,5 puntos (15%) 

Actitude: ata 2,5 puntos (25%) 

Convivencia: ata 2 puntos (20%) 
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Cualificación 
ordinaria: 

Dado o carácter continuo, global e formativo a cualificación ordinaria obterase tendo como referencia o 
conxunto dos tres trimestres, valorando a evolución ó longo do curso 

 

5. METODOLOXÍA 

 

Áreas DESENVOLVEMENTO DIDÁCTICO DOCENCIA PRESENCIAL 

MT 

LG, LC 

CN, CS, 
VL 

Actividades: As actividades serán, preferiblemente, manipulativas no referido ás aprendizaxe relacionadas coas áreas 
instrumentais.  

As actividades de ciencias e de plásticas estarán integradas no proxecto do centro, o cal será traballado, na 
medida do posible, de xeito interdisciplinar. 

Tamén se empregarán fichas ou a libreta para a mellora da grafomotricidade e a expresión escrita, así como 
para a práctica dos algoritmos da suma e resta nas matemáticas.  

Diariamente adicaremos 20 minutos á asamblea na que a expresión oral será a que domine a sesión, e 
acompañado de rutinas (cancións, xogos de numeración e cálculo, palabras encadenadas, LSE…)  
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Metodoloxía: Tendo como base o DUA, as actividades programadadas estan pensadas para ser adaptadas ás diferentes 
necesidades do alumnado así como aoa diferentes niveis de competencia curricular. Empregaránse apoios 
visuais e manipulativos para o traballo dos contidos máis abstractos.  

Promoveránse unhas matemáticas activas, empregando diferentes materiais de apoio e con algoritmos 
abertos. Na medida do posible( e sempre cumplindo co Protocolo Covid19) traballaremos en grupo. 

Recursos e 
materiais: 

- Recursos tecnolóxicos: ordenador, tableta  
- Recursos convenciaonais: materiais impresos. 
- Recursos humans: mestras titoras e mestras de apoio 
Materiais funxibles:lápis, gomas, cores, folios, fotocopias...  
Materiais non funxibles:tesoiras, area, tapóns e bandexas,palillos.. 
Materiais manipulativos: abecedario endido, letras de lixa, regletas, tarxetas de tres partes, material de 
elaboración propia... 

ING 

Actividades: As actividades estarán adaptadas ao nivel e teñen coma finalidade potenciar a comunicación en lingua 
estranxeira tanto oral coma escrita. 

Actividades lúdicas nas que utililizaremos cancións rimas, xogos de palabras, de role play… 

Metodoloxía
: 

 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas 
propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar o ensino. Un dos elementos clave no ensino por 
competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova 
formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 
 
Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e 
contextualizadas. Aquelas que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de 
coñecementos en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 
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As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través 
da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus 
compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 
Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, 
ao permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal 
e colectivo de ideas. 
O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais adaptados aos 
distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe do alumnado, co obxecto de atender á 
diversidade na aula, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. Finalmente, é 

necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primaria no tratamento da materia de Lingua Estranxeira ha 
de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán sempre baseándose nos procesos 
de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto da etapa de Primaria ás 
características e as necesidades do alumnado. 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua 
tal como estas se describen no Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe e na 
responsabilidade que este debe asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel 
conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por un lado, 
adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de 
poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto para producir e procesar textos orais ou 
escritos axeitados aos contextos de actuación correspondentes. 

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento 
da capacidade lectora e o dominio da escritura. 
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Incidirase ademais de xeito especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, entendidos como 
unha ferramenta esencial para iniciar o alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de 
aprendizaxe, adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades. 

Recursos e 
materiais: 

Os recursos que utilizaremos na clase serán os seguintes: o libro de texto, fichas, 

 taboleiro dixital, reprodutor CD , ordenadores,cámara de vídeo, 

EF 

Actividades: Xogos e actividades lúdico- deportivas e distintas probas para poder avaliar ou ver a evolución dos neno/as. 

Metodoloxía
: 

A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o 
xogo no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes.  

 A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento 
das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

 As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e 
potenciarán a inclusión do alumnado. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o 
traballo por retos ou a cooperación. 

Para contidos sinxelos e xogos utilizaremos o canal auditivo (descripcións fundamentalmente). Para contidos 
máis complexos (xiros e cambadelas), empregaremos o canal visual (demostración e axuda visual), auditivo 
(explicacións e axudas sonoras e o canal kinetésico-táctil (axuda manual). 
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 En relación aos momentos da sesión ou da actividade nos que daremos a información previa a acción, será 
xeralmente grupal, a información durante a acción será normalmente individualizada e a información trala 
acción variará entre individualizada e grupal. 

elaborar e deseñar de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e 
ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar 
os procesos de construción das aprendizaxes. A utilización de métodos de ensino axeitados aos distintos 
momentos de aprenizaxe do alumnado e ás características dos contidos a traballar, vannos permitir conteplar 
os momentos anteriormente sinalados e adecuar as distintas pautas de aprendizaxes. 

Recursos e 
materiais: 

Cóntase con diverso material propio das clases de Educación Física como aros, pelotas, balóns de diferentes 
deportes, cordas, picas, conos, frisbees, bancos suecos, panos, bolas e panos de malabares, etc... 

DEBEMOS DE TER PRESENTE A UTILIZACIÓN DE MATERIAIS NESTE MOMENTO (COVID19), 
DEBERASE ADATAR A ESTAS CIRCUNSTANCIA ESPECIAIS 

REL 

Actividades: Exercicios e actividades en diferentes soportes (escrito, oral e dixital), con exemplos para a resolución, 
permitindo a posterior autonomía no traballo. 

Emprego de distintos agrupamentos e modalidades para a resolución de actividades, respectando as 
indicacións do Protocolo do centro en relación á COVID-19. 

Metodoloxía
: 

Organización metodolóxica do traballo a través de vídeos, cancións ou lecturas iniciais para introducir cada 
tema. 

Teranse en conta sempre os intereses e coñecementos previos. 
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Emprego da aprendizaxe por proxectos co deseño de pequenas tarefas competencias na propia área e a 
contribución a proxectos interdisciplinares a desenvolver no nivel. 

Contribución ó desenvolvemento da aprendizaxe cooperativa e o traballo en equipo, respectando as 
indicacións recollidas no Protocolo do centro en relación á COVID-19. 

Recursos e 
materiais: 

Libro de texto tanto en formato papel como dixital, recursos específicos creados, recursos audiovisuais, 
youtube, páxinas web con recursos para a área de relixión. 

Emprego da aula virtual ou plataforma E-dixgal para o seguimento das actividades 

EA 

Actividades: Continuando coa liña das materias instrumentais, estas serán de tipo manipulativo complementadas con 
algunhas escritas que fomenten a creatividade.  

En música concretamente realizaranse actividades de escoita activa, interpretación instrumental e vocal e 
movemento, na medida do posible segundo as indicacións establecidas no protocolo en relación coa materia. 

Metodoloxía
: 

Partirase dunha metodoloxía que fomenta a participación activa e dinámica do alumnado, un enfoque integrado 
das vivencias do mesmo e partindo das experiencias vividas polos/as alumnos/as. Terase presente os 
diferentes ritmos de aprendizaxe no deseño de estratexias para aprender onde o profesorado guía e facilita a 
construción dos mesmos.  

Recursos e 
materiais: 

Na materia de música empregaranse diversos materiais tales como: equipo de música, instrumentos de 
percusión de maneira individual e recursos dixitais, audiovisuais e/ou fotocopiables.  
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Áreas DESENVOLVEMENTO DIDÁCTICO DOCENCIA SEMI-PRESENCIAL 

MT 

LG, LC 

CN, CS, 
VL 

Actividades: As actividades serán, preferiblemente, manipulativas no referido ás aprendizaxe relacionadas coas áreas 
instrumentais.  

As actividades de ciencias e de plásticas estarán integradas no proxecto do centro, o cal será traballado, na 
medida do posible, de xeito interdisciplinar. 

Tamén se empregarán fichas ou a libreta para a mellora da grafomotricidade e a expresión escrita, así como 
para a práctica dos algoritmos da suma e resta nas matemáticas.  

Metodoloxía: Tendo como base o DUA, as actividades programadadas estan pensadas para ser adaptadas ás diferentes 
necesidades do alumnado así como aoa diferentes niveis de competencia curricular. Empregaránse apoios 
visuais e manipulativos para o traballo dos contidos máis abstractos.  

Promoveránse unhas matemáticas activas, empregando diferentes materiais de apoio e con algoritmos 
abertos. 

 

O alumnado que permaneza na casa, será informado a través da aula virtual das actividades a realizar 
diariamente(ao ser realizadas deberán escanear ou gravar un video e subilo á aula virtual) 

O alumnado que acuda ao centro realizará as mesmas actividades que as proporcionadas ao alumnado que 
estea na casa. 
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Recursos e 
materiais: 

- Recursos funcionais: establecer un horario e unha rutina diaria, na que se inclúan descansos cada 
duas horas.  
- Recursos tecnolóxicos: ordenador, tableta ou teléfono móbil , co que conectarse ás videochamadas 
e á aula virtual.  
- Recursos convenciaonais: materiais impresos. 
- Recursos humans: persoa que acompaña no domilicio a realización das tarefas. 

ING 

Actividades: En caso de docencia semi presencial o tipo de actividades que traballaremos aprecerán na aula virtual do 
colexio.  

odas actividades estarán adaptadas ao nivel e teñen coma finalidade potenciar a comunicación en lingua 
estranxeira tanto oral coma escrita. 

Actividades lúdicas nas que utililizaremos cancións rimas, xogos de palabras, de role play… 

Metodoloxía:  A metodoloxía estará baseada na comunicación,que potenciaremos utilizando vídeos, cancións, xogos 
para a introdución das unidades. 

Teranse en conta sempre os intereses e coñecementos previos do alumnado 

As actividades traballarán as competencias na propia área, es estarán adaptadas as necesidades do 
alumnado. 

Contribución ó desenvolvemento da aprendizaxe cooperativa e o traballo en equipo, respectando as 
indicacións recollidas no Protocolo do centro en relación á COVID-19. 
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Recursos e 
materiais: 

Os recursos que utilizaremos na clase serán os seguintes: o libro de texto, fichas, 

 taboleiro dixital, reprodutor CD , ordenadores,cámara de vídeo. 

En caso de docencia no presencial, teremos en conta os medios tecnolóxicos dos que dispoñen as familias 
para facerlles chegar as propostas de traballo. 

EF 

Actividades: Parte non presencial: As actividades serán principalmete de bailes, ioga, coordinación (xogos, percorrridos) 
e destrezas a través de diferentes enlaces que lles iremos remitindo. 

Parte presencial: 

Xogos e actividades lúdico- deportivas e distintas probas para poder avaliar ou ver a evolución dos neno/as. 

Metodoloxía: Parte non presencial: 

A programación de Educación Física deberá adaptarse ás condicións dos alumnos/as, en función da 
necesidade destes alumnos, os contidos desta materia deberán modificarse, así como a avaliación.. 

En definitiva o noso deseño deberá atendelos en función da súa capacidade e se modificarán os 
seguintes aspectos: 

 

- Facilitarase o acceso do alumno/a ao traballo cotiá. 

- Buscarase a vía de comunicación máis axeitada para o alumno/a. 



 

  
 CEP “XOSÉ NEIRA VILAS” 

Barrio Peroleira, nº 34. Peitieiros (Gondomar) – 36389 

Telf.: 886 11 02 20 - E-mail: cep.neira.vilas@edu.xunta.es 

 

 

- Adaptaranse na medida do posible os espazos de traballo e os materiais a utilizar.  

- As explicacións das actividades relizaranse de xeito que se adapten a tódolos alumnos/as, para 
que os que teñas aceso a internet ulizarase prinipalmete este medio e para o alumando sen acceso 
farase por escritos coa axuda do concello.  

Para informar ao alumando utilizaremos o abalar, na páxina web do colexio subiránse as actividades e 
as respostas e comunicacións privadas por medio do correo de ambos mestres de EF.  

Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a flexibilidade na súa esixencia, 
adaptándose ás características do alumnado. 

 

Parte presencial: 

 

A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o 
xogo no contexto ideal para a maioría das aprendizaxes.  

 A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o 
desenvolvemento das competencias clave ao longo de toda a etapa. 

 As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, 
e potenciarán a inclusión do alumnado. 

Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, 
o traballo por retos ou a cooperación. 



 

  
 CEP “XOSÉ NEIRA VILAS” 

Barrio Peroleira, nº 34. Peitieiros (Gondomar) – 36389 

Telf.: 886 11 02 20 - E-mail: cep.neira.vilas@edu.xunta.es 

 

 

Para contidos sinxelos e xogos utilizaremos o canal auditivo (descripcións fundamentalmente). Para 
contidos máis complexos (xiros e cambadelas), empregaremos o canal visual (demostración e axuda 
visual), auditivo (explicacións e axudas sonoras e o canal kinetésico-táctil (axuda manual). 

 En relación aos momentos da sesión ou da actividade nos que daremos a información previa a acción, 
será xeralmente grupal, a información durante a acción será normalmente individualizada e a información 
trala acción variará entre individualizada e grupal. 

elaborar e deseñar de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes 
estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e 
personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. A utilización de métodos de ensino axeitados 
aos distintos momentos de aprenizaxe do alumnado e ás características dos contidos a traballar, vannos 
permitir conteplar os momentos anteriormente 

sinalados e adecuar as distintas pautas de aprendizaxes. 

Recursos e 
materiais: 

Parte non presencial:  

Utilizaremos as novas tecnoloxías e materiais principalmente da vida cotidiá. Por exemplo: sillas, botes, 
peluches. 

 

Parte presencial: 

Cóntase con diverso material propio das clases de Educación Física como aros, pelotas, balóns de 
diferentes deportes, cordas, picas, conos, frisbees, bancos suecos, panos, bolas e panos de malabares, 
etc... 
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DEBEMOS DE TER PRESENTE A UTILIZACIÓN DE MATERIAIS NESTE MOMENTO (COVID19), 
DEBERASE ADATAR A ESTAS CIRCUNSTANCIA ESPECIAIS. 

REL 

Actividades: Exercicios e actividades en diferentes soportes (escrito, oral e dixital), con exemplos para a resolución, 
permitindo a posterior autonomía no traballo. 

Emprego de distintos agrupamentos e modalidades para a resolución de actividades, respectando as 
indicacións do Protocolo do centro en relación á COVID-19. 

Metodoloxía: Organización metodolóxica do traballo a través de vídeos, cancións ou lecturas iniciais para introducir cada 
tema. 

Teranse en conta sempre os intereses e coñecementos previos. 

Emprego da aprendizaxe por proxectos co deseño de pequenas tarefas competencias na propia área e a 
contribución a proxectos interdisciplinares a desenvolver no nivel. 

Contribución ó desenvolvemento da aprendizaxe cooperativa e o traballo en equipo, respectando as 
indicacións recollidas no Protocolo do centro en relación á COVID-19. 

Recursos e 
materiais: 

Libro de texto tanto en formato papel como dixital, recursos específicos creados, recursos audiovisuais, 
youtube, páxinas web con recursos para a área de relixión. 

Emprego da aula virtual ou plataforma E-dixgal para o seguimento das actividades 
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EA 

Actividades: Continuando coa liña das materias instrumentais, estas serán de tipo manipulativo complementadas con 
algunhas escritas que fomenten a creatividade.  

En música concretamente realizaranse actividades de escoita activa, interpretación instrumental e vocal e 
movemento, na medida do posible segundo as indicacións establecidas no protocolo en relación coa 
materia. 

Metodoloxía: Partirase dunha metodoloxía que fomenta a participación activa e dinámica do alumnado, un enfoque 
integrado das vivencias do mesmo e partindo das experiencias vividas polos/as alumnos/as. Terase 
presente os diferentes ritmos de aprendizaxe no deseño de estratexias para aprender onde o profesorado 
guía e facilita a construción dos mesmos.  

Recursos e 
materiais: 

Na materia de música empregaranse diversos materiais tales como: equipo de música, instrumentos de 
percusión de maneira individual e recursos dixitais, audiovisuais e/ou fotocopiables.  
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Áreas DESENVOLVEMENTO DIDÁCTICO DOCENCIA ON-LINE 

MT 

LG, LC 

CN, CS 

Actividades: 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  través da aula virtual.  

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, recetas, artigos de interese a nivel educativo…) convertíndose nun espazo de feedback e no 
que compartir as vivenzas neste tempo de confinamento 

Metodoloxía: As propostas preparadas para ter desenvoltas na casa, están programadas para ser desenvolvidas ao longo de 1 
semana. Para non caer na sobrecarga, as propostas son, na medida do posible, abertas  manipulativas, facilitando 
a organización ás familias. Partiremos de 

propostas con plantexamentos xa coñecidos polo alumnado. Terán un carácter flexible en canto a súa esixencia, 
adaptándose ás características do alumnado, e centrándose no desenvolvemento das competencias.  

A comunicación coas familias é semanal: 

- Unha vez por semana realizamos unha videoconferencia grupal, onde plantexan os seus sentires e vivencias. 
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- Unha vez por semana, establécese un contacto directo coa familia (email e videoconferencia, alternando nas 
semanas). 

- De todolos xeitos, ante calquera dúbida, poden establecer de xeito inmediato a través do email. 

Canles de comunicación: a través de AbalarMobil para as comunicacións de grupo, Webex para as 
videoconferencias e email para as comunicacións privadas. 

As familias sen acceso, establécese unha comunicación por teléfono con número oculto . 

Recursos e 
materiais: 

- Recursos funcionais: establecer un horario e unha rutina diaria, na que se inclúan descansos cada duas 
horas. 

- Recursos humans: persoa que acompaña no domilicio a realización das tarefas e apoio polas mestras de 
apoio para o alumnado que así o precise. 

- Recursos convenciaonais: materiais impresos. 
- .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 e na aula virtual.  

*Creación dunha “ Cortiza virtual” na que as familias poden 
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compartir as tarefas realizadas na casa en formato audiovisual. 

*Enviaránse as actividades en formato papel ás familias con escasos recursos dixitais. 

- Recursos tecnolóxicos: ordenador, tableta ou teléfono móbil , co que conectarse ás videochamadas e á 
aula virtual.  

*App educativas (Bmath, lightbot hour, ScratchJr…) 

*Ferramentas para a creación dixital (Flippity, Cerebrit, Scratch…) 

*Entornos virtuais xestionados polas titoras (Blogue de aula, Symbaloo e Padlet) 

*Webs educativas (www.mundoprimaria.com , www.vedoque.com...) 

*Vídeos 

ING 

Actividades: Unha vez á semana enviaranse unha batería de actividades de diferente tipos (multiple choice, completar tablas, 
investigación…) 

Tamén se utilizará a APP dispoñible do metodo do libro de inglés 

Tamén actividades relacionadas con contos, cancións, rimas... 

Todas estas propostas aparecerán na Aula Virtual do colexio 

Metodoloxía: Organización metodolóxica do traballo basearase sobre todo no aspecto visual: vídeos, cancións e contos ou 
historias para presentar a unidade. 

http://www.mundoprimaria.com/
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Teranse en conta sempre os intereses e coñecementos previos. 

Centraremos o aprendizaxe nas competencias e tendo en contas as características individuais do alumnado. 

Recursos e 
materiais: 

Os recursos neste caso serán aqueles dos que dispoñan as familias:ordenador , tableta, teléfono móbil, correo 
eléctrónico… 

Para aquel alumnado que non posúa medios tecnolóxicos entrecaráselle o material impreso. 

EF 

Actividades: As actividades serán principalmete de bailes, ioga, coordinación (xogos, percorrridos) e destrezas a través de 
diferentes enlaces que lles iremos remitindo.  

Metodoloxía: A programación de Educación Física deberá adaptarse ás condicións dos alumnos/as, en función da 
necesidade destes alumnos, os contidos desta materia deberán modificarse, así como a avaliación.. 

En definitiva o noso deseño deberá atendelos en función da súa capacidade e se modificarán os seguintes 
aspectos: 

- Facilitarase o acceso do alumno/a ao traballo cotiá. 

- Buscarase a vía de comunicación máis axeitada para o alumno/a. 

- Adaptaranse na medida do posible os espazos de traballo e os materiais a utilizar.  

- As explicacións das actividades relizaranse de xeito que se adapten a tódolos alumnos/as, para que os 
que teñas aceso a internet ulizarase prinipalmete este medio e para o alumando sen acceso farase por 
escritos coa axuda do concello.  
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Para informar ao alumando utilizaremos o abalar, na páxina web do colexio subiránse as actividades e as 
respostas e comunicacións privadas por medio do correo de ambos mestres de EF.  

Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a flexibilidade na súa esixencia, adaptándose ás 
características do alumnado  

Recursos e 
materiais: 

Utilizaremos as novas tecnoloxías e materiais principalmente da vida cotidiá. Por exemplo: sillas, botes, 
peluches,... 

REL 

Actividades: Exercicios e actividades en diferentes soportes (escrito, oral e dixital), con exemplos para a resolución, 
permitindo a posterior autonomía no traballo. 

 

Metodoloxía: Organización metodolóxica do traballo a través de vídeos, cancións ou lecturas iniciais para introducir cada tema. 

Teranse en conta sempre os intereses e coñecementos previos. 

 

Recursos e 
materiais: 

Libro de texto tanto en formato papel como dixital, recursos específicos creados, recursos audiovisuais, youtube, 
páxinas web con recursos para a área de relixión. 

Emprego da aula virtual para o seguimento das actividades. 
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EA 

Actividades: Do mesmo xeito que nas áreas instrumentais, as propostas procedimentais serán enviadas en imaxe ou vídeo 
á profesora de música nesta materia, ou á titora en caso de plástica. 

As actividades en ficha serán escaneadas e enviadas ao email da profesora de música ou á titora como no caso 
anterior segundo corresponda.  

As actividades relacionadas con esta área que sexan subidas polo alumnado á “Cortiza virtual” serán así mesmo 
de interese.  

Metodoloxía: O tipo de metodoloxía no caso da educación online, e tendo en conta a carga horaria semanal das materias da 
área de Educación Artística, adaptarase na medida do posible ás familias, ofrecéndose actividades de diversos 
tipos para escoller ás que máis se axusten ás posibilidades de realización e gustos.  

A canle de comunicación será a través do correo electrónico da mestra de música e das titoras no caso de 
plástica. AbalarMobil e Webex tamén poderán ser usadas no caso de ser necesario.  

Recursos e 
materiais: 

Para a realización das propostas da materia de música poderá ser necesario o uso do ordenador, tableta ou 
teléfono móbil, algún utensilio doméstico como instrumento ou para a realización dalgún caseiro, e recursos 
dixitais, audiovisuais e/ou imprimibles. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 DESCRICIÓN 

Medidas ordinarias Adecuación horarios, agrupamentos, espazos do centro e da aula; Adecuación PD; Metodoloxías que promovan a 
inclusión; Adaptación tempos e instrumentos avaliación; Medidas mellora convivencia; Desdobramentos; Reforzo 
educativo e apoio dispoñibilidade; Programas de enriquecemento; Programas de reforzo áreas instrumentais; 
Programas de recuperación; Programas específicos personalizados; Programas de habilidades sociais 

Agrupamentos flexibles. 

Medidas 

extraordinarias 
Adaptación curricular; Agrupamentos flexibles; Apoio PT e/ou AL; Flexibilización; Atención educativa 

Accións tomadas 

para a atención á 
diversidade 

Os horario de segundo están pensados para poder contar coas dúas primeiras horas de titoría e , na medida do 
posible, intentando que as horas de titoría comprendan dúas horas continuadas no resto do horario, facilitanto así a 
flexibilidade no tempo das actividades programadas ao longo da xornada.Dentro deste horario contamos con 4 horas 
de apoio do profesorado con disponibilidade horaria, 2 horas de apoio da mestra de PT, 2 horas da mestra de AL, e 
2 horas de apoio internivel, co fin de atender á diversidade do alumando. Este apoios (agás os da mestra de AL, 
debido á natureza da súa intervención) serán realizados dentro da aula, valorada co departamento de orientación a 
necesidade de desdobrar en función das necesidades xa temos estruturados os grupos para levalo a cabo. 
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Promoveráse o traballo en grupo así coma a participación activa do alumnado en todas as actividades 
propostas.Tendo como base o DUA, as actividades programadadas estan pensadas para ser adaptadas ás diferentes 
necesidades do alumnado así como aos diferentes niveis de competencia curricular. Empregaranse apoios visuais e 
manipulativos para o traballo dos contidos máis abstractos. Promoveránse unhas matemáticas activas, empregando 
diferentes materiais de apoio e con algoritmos abertos. 

  

A avaliación será flexible en canto aos tempos e aos instrumentos empregados en función das características e 
necesidades do alumando. 

 

Co fin de mellorar a convivencia e o clima da aula, realizaranse técnicas de cohesión grupal así como dinámicas de 
adestramento  das habilidades sociais e que promovan unha educación non sexista.  

 

Reforzo: 

- Plantexamento de tarefas competenciais. 

- Bubble maps sobre os contidos traballados. 

- Fichas de repaso de algoritmos matemáticos. 

- Fichas de repaso de vocabulario, aspectos gramaticais e ortografía en ambas linguas. 

- Actividades dixitais a través de app e páxinas web. 
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- Participación do xornal do ciclo, elaborando novas. 

- Grabación de lecturas. 

- Construcción de maquetas. 

- Grabación de videos explicativos sobre tarefas de investigación. 

- Xogos educativos con contido curricular 

Ampliación: 

- Dixitais: creación de elementos dixitais con diferentesferramentas (flippity, scrach, cerebriti…) 

- Exposición de contidos traballados a través da creación de diferentes materiais ou con diferentes soportes. 

- Enriquecemento curricular en horizontal. 

- Pequenos proxectos de investigación en función dos intereses. 
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7. COORDINACIÓN 

Axentes Canles e momentos de participación e coordinación 

Profesorado A través da plataforma Webex en reunións con periocidade mensual para a coordinación do ciclo. 

Reunión do equipo docente de 2º mensual coa fin de mellorar a comunicación e as intervencións no grupo.  

Familias Presencial: A través da plataforma Webex ou por chamadas telefónicas, realizarase unha titoría  ao comezo do curso e outra 
ao remate e, extrardinariamente, as que consideren necesarias as familias ou a titora. A través do email ou o AbalarMobil, 
realizaranse as comunicacións semanais. 

Distancia: Realizamos unha comunicación por teléfono con número oculto, 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 

- 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. 

-Unha vez por semana, a través da aula virtual, as familias poderán acceder ás propostas de traballo das titoras. 

Externos A través da páxina web do centro. 

 


