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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEP Pedro Caselles Beltrán está ubicado no barrio de Mosteiro, na parroquia de 
Tomiño, onde están encravados a meirande parte dos servizos de que dispón o concello.  

É unha zona rural que nos últimos anos está a absorber poboación que, procedente dos 
núcleos urbanos máis próximos, fixa aquí a súa residencia; o que repercute, non só nun 
aumento do alumnado,senón tamén nun progresivo cambio cultural, económico e social do 
mesmo. 

Na zona non existe unha actividade cultural significativa, o que fai que a escola se 
convirta nun referente importante das actividades das nenas e nenos; polo que se constitúe así 
nun punto de referencia fundamental no fomento da convivencia. 

O alumnado procede maioritariamente das localidades de Tomiño (Vilachán, Barro, O 
Seixo, Hospital, Forcadela e Estás ) que constitúen núcleos de poboación máis pequenos e 
diferenciados en canto a actividades, modo de vida, relación co centro do concello, etc. Isto 
orixina unha poboación escolar diseminada, centrándose a convivencia dos nenos e nenas fóra 
da escola con aquelas/es do seu mesmo barrio ou parroquia.  

Obxectivos curriculares da educación primaria 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo co 
elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así 
como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 
estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 
sociais con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade 
de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non-discriminación de persoas con 
discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 
hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha Lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 
lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 
que requiran a resolución de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser quen a aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 
xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 
Galicia. 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 
persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 
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m) Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e mas 
relacións coas demais persoas, así coma unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos 
de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 
afectivo-sexual. 

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

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 
Galicia, salientando as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á 
sociedade galegas. 

 

As competencias educativas do currículo 

‹‹Conforme é Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 
de decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, este 
real decreto básease na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos 
elementos curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de 
ensino-aprendizaxe. Propónse novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que suporán un 
importante cambio nas tareas que han de resolver os alumnos, e metodoloxías máis 
innovadores. A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes 
sociais e de comportamento que se movilizan conxuntamente para lograr unha acción 
eficaz. Contémplase, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a 
través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, se poden desenvolver 
tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, coma nos contextos educativos 
non formais e informais››. 

… 

‹‹Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. 
Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as personas precisan para 
a súa realización e desenvolvemento personal, así como para a cidadanía activa, a inclusión 
social e o emprego”. Identifícanse sete competencias clave esenciais para o bienestar das 
sociedades europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os 
coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas››. 

 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCCT). 

• Competencia dixital (CD) 

•  Aprender a aprender (AA).  

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIE). 

• Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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Nesta programción, en cada unha das áreas e, a súa vez, nas unidades didácticas 

aparecerán especificadas as competencias básicas que máis contribúen ao seu 

desenvolvemento en relación cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e indicadores de logro. 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS, OBXECTIVOS, CONTIDOS, 

TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E INDICADORES DE 

LOGRO POR CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE PARA A  

SUPERACIÓN DA MATERIA 

(POR MATERIAS) 

 

LINGUAS 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con eles, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.  

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Saber e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá, e desenvolver hábitos 

de lectura en ambas as dúas linguas. 

•  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e resolver situacións cotiás. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, das ciencias sociais, da 

xeografía, da historia e da cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

1º trimestre 

TEMA 0 

Temporalización: 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de setembro 
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SECUENCIA DE CONTIDOS  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

FALAR E ESCOITAR 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións) con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quenda de palabra, mantemento do tema, 

mostra de interese, mirar a quen fala e 

actitude receptiva de escoita). 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre as vacacións do verán. 

• Escoita activa da explicación 

oral sobre as vacacións que ofrece un 

personaxe nunha audición. 

• Desenvolvemento da 

comprensión oral mediante a resposta 

a preguntas sobre un texto oral.  

• Participación en situacións de 

comunicación respectando as normas 

de intercambio comunicativo. 

• Interpretación e relato dunha 

secuencia representada con imaxes. 

• Utilización de vocabulario sobre 

as vacacións e o verán. 

• Expresión de opinións e 

sentimentos. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

BLOQUE2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

 

• As vogais e as grafías m, p, l.  

• Sílabas directas e inversas con 

l.  

• Lectura de sílabas e palabras 

coas letras m, p, l.  

• Lectura de oracións sinxelas 

construídas con palabras que 

conteñen sílabas coas letras m, p, l.  

• Lectura en voz alta de 

expresións sinxelas poñendo atención 

á entoación.  

• Estratexias de comprensión 

lectora a partir das ilustracións. 

 

B2-2. Interpretar e 

comprender de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3. Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

• Caligrafía das vogais e das 

grafías m, p, l (maiúsculas e 

minúsculas). 

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras m, p, l, e de 

sílabas directas e inversas con l. 

• Escritura de grupos nominais 

(con artigo e substantivo) e de 

oracións moi breves. 

B3-6.Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-4.Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

B1-4.2. Respecta as opinións 

da persoa que fala en 

situacións comunicativas 

cotiás. 

• Escoita atentamente o texto oral e as 

exposicións dos compañeiros. 

• Lembra datos necesarios para participar 

na conversación sobre o contido da audición. 

 

CL 

AA 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais. 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e mantén o seu uso fóra dela. 

B1-5.5.Mantén o tema nun 

intercambio comunicativo 

oral, mostra interese e unha 

actitude receptiva de escoita. 

B1-5.6.Participa na conversa 

formulando e contestando 

preguntas. 

• Narra experiencias persoais sobre as súas 

vacacións de verán seguindo unha orde lóxica. 

• Usa a lingua oral para describir lugares, 

imaxes, actividades e elementos do seu contorno.  

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre a audición.  

• Reflexiona sobre a propia aprendizaxe e 

interésase por expresar os seus gustos e 

opinións sobre as actividades que fará na escola 

e as cousas que lle gustaría aprender.  

• Utiliza un ton de voz e unha pronunciación 

correctas e utiliza os xestos adecuados no seu 

discurso. 

• Expresa as súas opinións axustando as 

súas intervencións ao tema e utilizando o 

vocabulario adecuado. 

CL 

IE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2. Interpretar e 

comprender de maneira 

xeral a información 

procedente de 

ilustracións. 

B2-2.1. Interpreta e 

comprende, de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

• Le e interpreta palabras, frases e oracións 

formadas polas letras coñecidas axudándose das 

ilustracións. CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta, acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada 

• Le palabras e oracións formadas polas 

grafías m, p, l, s.   

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

frases, e oracións moi sinxelas formadas polas 

letras coñecidas. 

CL 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-6.Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 

B3-6.1.Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade caligráfica. 

B3-6.2.Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación 

e de expresión creativa.  

• Enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras.  

• Escribe de maneira individual con intención 

comunicativa. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

• Presenta os seus escritos con limpeza, 

claridade e orde. 

CL 

AA 

IE 

 

 

TEMA 1 

Temporalización: 1ª e2.ª semana de outubro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

FALAR E ESCOITAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre a escola e as normas 

de clase. 

• Conversa sobre a aula, os 

elementos e as actividades que se 

realizan nela e comportamentos 

adecuados en diversas situacións 

(alzar a man para facer unha 

pregunta…).   

• Participación activa nas 

conversas da aula. 

• Ampliación do vocabulario 

sobre os elementos e o material da 

aula. 

• Escoita atenta dunha indicación 

oral e localización dun obxecto a partir 

dos datos que ofrece a audición. 

• Utilización de localizadores 

espaciais. 

• Escoita e discriminación de 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

sons vocálicos nas palabras 

enumeradas nunha audición. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Concienciación da importancia 

de coidar o material escolar. 

• Escoita atenta dun relato oral e 

recoñecemento de datos de 

comprensión literal. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

 

• Lectura comprensiva do texto 

en viñetas Os dous osos e a sandía 

co apoio das imaxes. 

• Seguimento do texto en viñetas 

Os dous osos  

e a sandía a partir da audición. 

• Lectura, en silencio e en voz 

alta, de palabras e expresións 

sinxelas formadas polas letras 

coñecidas no texto.  

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan os textos.  

• Identificación dos personaxes 

que participan no texto e de detalles 

relacionados coa historia.  

• Recoñecemento de accións e 

da secuencia temporal relacionadas 

co conto. 

• Valoración do texto e do 

significado das ilustracións que o 

acompañan.  

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Lectura comprensiva e 

expresiva do texto rimado  

A melodía de Pitín.  

• Resolución dun xogo 

lingüístico. 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6.Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 
• As letras s, t, d, n.  B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Creación de textos moi sinxelos con 

intención informativa utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

• Caligrafía das letras s, t, d, n.  

• Copia e escritura de sílabas 

directas e palabras coas letras s, t, d, 

n, e de sílabas inversas coas letras s e 

n.  

• Ditados con palabras que 

conteñen as letras s, t, d, n, 

respectando a separación entre 

palabras e realizando correctamente 

os enlaces entre as letras.  

• Copia de oracións sinxelas. 

• Previsión da extensión das 

palabras.  

• Escritura de grupos nominais 

nun sinxelo cartel informativo.  

• Elaboración un cartel sobre a 

limpeza da aula.  

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

linguaxe verbal e a non verbal. 
B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en oracións. 

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada. 

 

• O artigo determinado: singular 

e plural.  

• Concordancia entre artigo e 

substantivo. 

• Asociación fonema/grafema (s, 

t, d, n).  

• Discriminación auditiva de sons 

e a asociación a grafías en palabras 

dadas.  

• Recoñecemento de sílabas 

directas e inversas con s e n.  

• Fixación de léxico correcto en 

galego con palabras usuais nas que 

se adoitan producir interferencias 

lingüísticas. 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía, así como 

as palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Lectura da adaptación dunha 

fábula clásica. 

• Análise de características 

básicas do conto Os dous osos e a 

B5-2. Ler de forma guiada 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

sandía. 

• Lectura expresiva de textos 

rimados poñendo atención ao ritmo e 

á entoación.  

 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presentan 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral.  

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias.  

CL 

CD 

CSC 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.1. Participa nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se 

é preciso.  

B 1-3.3. Elabora e produce 

textos orais moi breves e 

sinxelos ante a clase. 

• Emprega a lingua oral para describir a 

lámina e localizar elementos no espazo.  

• Expresa opinións sobre o coidado do 

material e os comportamentos adecuados na  

aula. 

CL 

CSC 

B1-4.Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións sen interromper. 

B1-4.2.Respecta as opinións 

da persoa que fala en 

situacións comunicativas 

cotiás. 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores e textos orais de diferente 

extensión. 

• Lembra datos necesarios para localizar os 

obxectos descritos oralmente. 
CL 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula, 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais. 

B1-5.2. Respecta as opinións 

das persoas participantes nos 

intercambios orais. 

B1-5.5. Mantén o tema nun 

intercambio comunicativo 

oral, mostra interese e unha 

actitude receptiva de escoita. 

• Participa con interese nas actividades orais 

propostas. 

• Pide e respecta a quenda de palabra. 

• Narra experiencias persoais sobre a clase 

e a escola utilizando unha linguaxe non 

discriminatoria. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando o vocabulario adecuado.  

• Utiliza un ton de voz axeitado, unha 

pronuncia e xestos correctos ao discurso. 

CL 

CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

 

B2-2.1. Interpreta e 

comprende, de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

• Le e interpreta o contido do texto en 

viñetas Os dous osos e a sandía co soporte das 

imaxes e da audición do texto.  

• Capta o valor do título nun texto e o 

significado das ilustracións que o acompañan. 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta, acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada 

• Le as palabras e oracións formadas polas 

letras m, p, l, s, t, d, n.  

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e os breves textos formados 

polas letras coñecidas.  

• Le coa entoación e co ritmo correctos os 

diálogos do texto Os dous osos e a sandía,  

entende o contido e amplía o vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura. 

• Comprende o contido de diferentes textos 

breves. 

• Le coa entoación e o ritmo correctos o 

poema A melodía de Pitín. 

CL 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

• Capta o sentido global do texto Os dous 

osos e a sandía e extrae unha conclusión sobre 

el. CL 

AA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-3.  Elaborar textos 

moi sinxelos que 

combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal. 
 

B3-3.1.Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, 

cómic. 

• Escribe textos con intención comunicativa: 

completa un cartel informativo con grupos 

nominais axeitados á imaxe e elabora un cartel 

para a aula.  

• Escribe de forma libre o nome dun amigo 

ou amiga. 

CL 

AA 

IE 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1.Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade caligráfica.  

B3-6.2.Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación 

e de expresión creativa. 

• Enlaza correctamente as letras.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde. 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1.  Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.3.Identifica os nomes 

propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos. 

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferentes tipos: artigos e substantivos.  

• Ordena sílabas dunha palabra e completa 

palabras coas sílabas axeitadas. 

• Identifica nomes propios. 

• Aplica a concordancia entre artigos e 

substantivos nas diferentes situacións 

comunicativas. 

CL 

AA 

B4-3.  Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía, así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

• Identifica palabras que conteñen un son 

dado. 

• Localiza e sinala diferenzas formais entre 

palabras a partir das grafías que as distinguen. 

• Completa enunciados con palabras 

axeitadas ao contexto. 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-4.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

• Recoñece as diferenzas léxicas en termos 

usuais do galego fronte ao castelán. 
CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora 

• Le os diálogos das viñetas do conto Os 

dous osos e a sandía con expresividade e 

dramatización axeitadas. 

• Recita o poema A melodía de Pitín, que 

contén as grafías traballadas na unidade, con 

expresividade axeitada. 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

• Explica e razoa a aprendizaxe que se 

extrae do comportamento dos personaxes na 

fábula Os dous osos e a sandía. 

CL 

CSC 
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TEMA 2 

Temporalización: 3.ª e 4.ª semanas de outubro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas 

…), con respecto das normas que rexen a 

interacción oral (quendas de palabra, 

mantemento do tema, mostra de interese, 

mirar a quen fala e actitude receptiva de 

escoita). 

• Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre a familia e as 

actividades que nos agrada facer coa 

familia. 

• Ampliación do vocabulario 

sobre a casa e a familia. 

• Resposta a preguntas sobre a 

situación presentada a lámina. 

• Escoita atenta dun texto oral 

dunha conversa e identificación das 

persoas que falan pola acción 

representada. 

• Descrición oral dunha persoa 

da familia atendendo a varios criterios 

físicos e afectivos. 

• Identificación do son do O 

aberto en palabras escoitadas nunha 

audición. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e os seus 

gustos. 

• Reflexión sobre como se pode 

expresar afecto utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal. 

• Escoita atenta dun relato oral e 

recoñecemento de datos de 

comprensión literal. 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Lectura comprensiva do texto 

en viñetas Os ratos do sultán. 

• Audición do texto en viñetas Os 

ratos do sultán. 

• Lectura, en silencio e en voz 

alta, de palabras e expresións 

sinxelas formadas polas letras 

coñecidas no texto.  

B2-2. Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Identificación dos personaxes e 

das accións relacionados coa lectura.  

• Recoñecemento da secuencia 

temporal da historia narrada.  

• Valoración do texto e do 

significado das ilustracións que o 

acompañan.  

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Lectura comprensiva do texto 

dialogado O dono do sofá poñendo 

atención na entoación de preguntas e 

exclamacións 

• Lectura dun trabalinguas. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

propios dos medios de comunicación 

social e/ou dos seus elementos (novas 

sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) 

sobre acontecementos próximos á 

experiencia do alumnado en soportes 

habituais no ámbito escolar. 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• As letras f, r (son forte), h e os 

dígrafos rr e nh.  

• Exercicio da caligrafía: f, r, h, 

nh.  

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras f, r (son forte), h, 

nh.  

• Ortografía natural do R forte: 

palabras con r e rr.  

• Ditados con palabras que 

conteñen as letras f, r (son forte), h, nh 

e as outras letras coñecidas, 

respectando a separación entre 

palabras e realizando correctamente 

os enlaces entre as letras.  

• Escritura de oracións 

completando coa palabra axeitada ao 

contexto. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Enumeración de tarefas nun 

calendario de actividades. 

• Escritura do texto (pé de foto) 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

18 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

dun álbum de fotos. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en textos. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

• Os determinantes un, unha, 

uns, unhas.  

• Concordancia entre 

determinantes e substantivos. 

• Distinción do son vocal O 

aberto e O pechado. 

• Asociación grafema/fonema (f, r 

forte, h e nh) 

• Discriminación auditiva de sons 

e a súa asociación á grafía 

correspondente en palabras dadas. 

• Identificación de palabras de 

estrutura moi próxima.  

• Ortografía natural do son R 

forte, palabras co r e rr. 

• Fixación de léxico correcto en 

galego con palabras usuais nas que 

se adoitan producir interferencias 

lingüísticas.  

•  

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Interese por coñecer modelos 

narrativos e poéticos que se utilizan 

noutras culturas. 

 

• Lectura da adaptación dun 

conto da tradición literaria oriental. 

• Análise de características do 

conto e identificación de personaxes 

prototípicos. 

• Recreación dun trabalinguas. 

• Lectura expresiva de textos 

dialogados poñendo atención ao ritmo 

e á entoación. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presentan 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral.  

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias.  

CL 

CD 

IE 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.3. Elabora e produce 

textos orais breves e sinxelos 

ante a clase. 

• Presenta unha persoa da familia. 

• Expresa as súas experiencias persoais CL 

CSC 

B1-4.Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

 

B1-4.1. Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

• Escoita activamente e respecta os 

sentimentos e as opinións dos compañeiros.  

• Retén datos para identificar personaxes. CL 

CSC 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais. 

B1-5.2.Respecta as opinións 

das persoas participantes nos 

intercambios orais. 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela.  

B1-5.5.Mantén o tema nun 

intercambio comunicativo 

oral, mostra interese e unha 

actitude receptiva na escoita. 

• Pide e respecta a quenda de palabra.  

• Participa con interese nas actividades orais 

propostas sobre a familia  

• Utiliza unha linguaxe non discrimatoria. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando vocabulario axeitado. 
CL 

AA 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Identifica o son O aberto en palabras 

escoitadas. 

• Utiliza o ton de voz axeitado e unha 

pronuncia correcta nas intervencións 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

 

B2-2.1.Interpreta e 

comprende, de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

• Le e interpreta o contido do texto en 

viñetas Os ratos do sultán co soporte das imaxes 

e a audición do texto.  

• Capta o significado das ilustracións que 

acompañan os textos. 

CL 

B2-3.Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta, acadando 

progresivamente velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

Os ratos do sultán; o texto dialogado O dono do 

sofá e outros breves textos da unidade. 

• Ordena a secuencia de personaxes que 

van participando na historia. 

• Identifica o lugar e personaxes do conto. 

• Le as palabras e oracións formadas polas 

letras f, h, r e rr; e co dígrafo nh. 

• Le, en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados polas letras 

coñecidas 

• Localiza nos textos Os ratos do sultán e O 

dono do sofá información específica que dá 

resposta a preguntas formuladas. 

CL 

AA 

CMCT 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Mostra interese por recitar trabalinguas. 

• Valora a historia presentada no conto Os 

ratos do sultán. 
CL 

CSC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

• Recoñece a ironía presente no título e no 

contido do texto dialogado O dono do sofá. 

• Opina sobre a historia que relatada no 

conto CL 

 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1. Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 
 

B3-1.1.Produce e reescribe 

textos moi sinxelos relativos 

as situacións cotiás infantís, 

como invitacións, felicitacións, 

notas ou avisos. 

B3-1.3.Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4.Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.5.Compón pequenos 

textos propios dos medios de 

comunicación social e/ou dos 

seus elementos (novas 

sinxelas e breves, titulares, 

pés de foto…) sobre 

acontecementos próximos á 

súa experiencia. 

• Escribe de maneira guiada con intención 

comunicativa unha listaxe de tarefas.  

• Marca o punto ao final das oracións. 

• Escribe maiúscula inicial e nos nomes 

propios. 

• Completa con r ou rr palabras atendendo á 

posición do son R forte inicial ou medial. 

• Escribe ditados preparados que conteñen 

palabras coñecidas e teñen algunha dificultade 

ortográfica.  

• Determina o texto que se axeita a cada 

imaxe e escribe os pé de foto nas fotos dun 

álbum familiar. 

CL 

AA 

IE 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1.Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade caligráfica. 

B3-6.2.Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación 

e de expresión creativa. 

 

 

• Enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Presenta o seus traballos con limpeza, 

claridade e orde. 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.3.Identifica os nomes 

propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos.  

B4-1.4.Sinala o xénero e 

número de palabras dadas. 

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferentes tipo: artigos e substantivos.  

• Recoñece e distingue, polo uso, 

substantivos en singular e en plural. 

• Relaciona singular cunha unidade e plural 

con máis dunha unidade. 

• Localiza nomes propios na oración.  

• Aplica a concordancia entre artigos e os 

substantivos nas diferentes situacións 

comunicativas. 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas. 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Emprega a grafía r ou o dígrafo rr para 

representar o son R forte segundo a posición do 

son na palabra 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

• Identifica o son do O aberto nas palabras 

escoitadas no CD e recoñece esta característica 

como un trazo característico da lingua galega. 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1. Le de forma guiada 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2. Le, de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le os diálogos das viñetas do conto Os 

ratos do sultán con expresividade e dramatización 

axeitadas. 

• Le o texto dialogado O dono do sofá co 

ritmo e coa entoación apropiada. 

CL 

 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal 

B5-4.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal. 

• Le textos narrativos, dialogados, e 

trabalinguas e recoñece as características deste 

cada tipo de texto. 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia 

ante as diferenzas 

persoais, sociais e 

culturais. 

 

B5-5.1. Amosa curiosidade 

por coñecer outros costumes 

e formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

• Opina sobre o comportamento dos 

personaxes no conto. 

• Identifica trazos culturais diferenciadores 

no conto Os ratos do sultán. 

CL 

CCEC 
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TEMA 3 

Temporalización: 1.ª e 2.ª semanas de novembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCOITAR E FALAR  

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

• Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

• Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Conversa sobre as panadarías 

e as cousas que se poden comprar 

neste establecemento.  

• Ampliación do vocabulario 

sobre a panadaría. 

• Escoita atenta para identificar a 

persoa do escenario da que se fala.  

• Solicitude educada dun produto 

ao dependente da panadaría. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto oral. 

• Identificación de palabras co 

son E aberto nunha audición. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos.  

• Valoración da alimentación sa 

equilibrada. 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-6. Usar fórmulas sinxelas 

de tratamento adecuadas cos 

intercambios comunicativos 

máis habituais. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

• Lectura comprensiva do texto 

en viñetas A pita Lina. 

• Audición a partir do texto en 

imaxes A pita Lina.  

• Lectura, en silencio e en voz 

alta, de palabras e expresións 

sinxelas formadas polas letras 

coñecidas no texto. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Relación dos personaxes que 

participan na historia.  

• Identificación de detalles e da 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

secuencia da historia.  

• Valoración do comportamento 

dos personaxes na historia e do 

significado das ilustracións que o 

acompañan.  

• Ampliación de vocabulario polo 

contexto da lectura.  

• Lectura expresiva do texto 

rimado O paraugas do pirata. 

• Lectura expresiva de textos 

breves poñendo  atención á 

pronuncia, o ritmo e a entoación. 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

propios dos medios de comunicación 

social e/ou dos seus elementos (novas 

sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) 

sobre acontecementos próximos á 

experiencia do alumnado en soportes 

habituais no ámbito escolar. 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Utilización de maneira guiada de 

estratexias para a produción de textos 

respondendo as preguntas de para quen e 

que escribir, recoñecendo o tipo de texto 

(nota, aviso, conto). 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e respecto 

pola norma ortográfica. 

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

• As letras c, qu, r e g. 

• Exercicio da caligrafía: c, q, r e 

g.  

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras c, qu, r e g. 

• Ortografía natural: palabras con 

ca, que, qui, co, cu e con ga, go, gu, 

gue, gui.  

• Ditados coas palabras 

coñecidas que conteñen as letras 

g/gu, r (son suave) e c/qu, 

respectando a separación entre 

palabras e realizando correctamente 

os enlaces entre as letras.  

• Previsión da extensión das 

palabras para adecuarse á pauta. 

• Construción de oracións 

completando coa palabra axeitada ao 

contexto. 

• Escritura de oracións nunha 

nota de pedido.  

• Escritura libre da comida 

favorita. 

• Redacción dunha nota de 

encargo para unha panadaría.  

• Presentación de traballos con 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-2.  Utilizar de forma guiada 

estratexias para a produción 

de textos. 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

limpeza, claridade e orde.  

•  

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada. 

• Os substantivos comúns.  

• Clasificación de substantivos 

segundo o que nomean (persoas, 

animais ou cousas). 

• Distinción do son vocálico E 

aberto e do E pechado. 

• Asociación de grafema/fonema.  

• Ortografía natural dos sons K, 

G e R suave. 

• Diferenzas na correspondencia 

grafema/fonema  

(r suave e forte). 

• Realización de ditados con 

palabras que conteñen as letras c, qu, 

g e r. 

• Ordenación de palabras para 

formar oracións simples. 

• Realización de xogos de 

palabras.  

• Fixación de léxico correcto en 

galego con palabras usuais nas que 

se adoitan producir interferencias 

lingüísticas. 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así coma as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Lectura da adaptación dun 

conto clásico. 

• Recoñecemento das 

características do conto. 

• Lectura expresiva de textos 

rimados poñendo atención ao ritmo, á 

dramatización e á entoación. 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral e identifica 

quen realiza a acción mencionada. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

CL 

AA 

B1-4.Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores. 

CL 

CSC 

IE 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

 

B1-5.1. Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais. 

B1-5.3. Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela.  

B1-5.1. Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Expresa as súas opinións e os seus gustos 

sobre os produtos da panadaría respectando os 

compañeiros. 

• Pide e respecta a quenda de palabra. 

• Participa con interese nas actividades orais 

propostas sobre a panadaría. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando vocabulario axeitado. 

CL 

AA 

B1-6. Usar fórmulas 

sinxelas de tratamento 

adecuadas cos 

intercambios 

comunicativos máis 

habituais. 

 

B1-6.1. Usa fórmulas sinxelas 

de tratamento adecuadas 

para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e 

solicitar axuda. 

• Representa a situación de petición dun 

produto nunha panadaría utilizando fórmulas de 

cortesía axeitadas. 
CL 

CSC 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas 

 

B1-8.1. Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza o ton de voz axeitado e unha 

pronuncia correcta nas súas intervencións. 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

 

B2-2.1.Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

• Le e interpreta o texto en viñetas A pita 

Lina, coa axuda das imaxes e da audición.  

• Capta o significado das ilustracións que 

acompañan os textos. 

CL 

B2-3.Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

dialogado A pita Lina e o texto rimado O 

paraugas do pirata. 

• Localiza no poema O paraugas do pirata 

información que dá resposta a preguntas 

formuladas. 

• Ordena a secuencia do traballo realizado 

pola protagonista do conto. 

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

oracións e textos que conteñen as letras g, r (son 

suave e forte), c e os dígrafos gu e qu. 

• Capta o sentido global dun texto lido e 

amplía o vocabulario deducindo o significado do 

contexto da lectura. 

CL 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

• Mostra interese pola lectura de contos e 

textos poéticos. CL 

CEC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

• Valora a historia presentada no conto A 

pita Lina e opina sobre o comportamento dos 

personaxes. CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 
 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos.  

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas 

• Escribe de maneira guiada con intención 

comunicativa unha nota.  

• Lémbrase de marcar o punto ao final das 

oracións. 

• Escribe maiúscula inicial no comezo de 

oracións e nos nomes propios seguindo os 

modelos que atopa. 

• Completa con c/qu ou g/gu palabras 

segundo o contexto silábico. 

• Escribe ditados preparados previamente 

que conteñen palabras coñecidas e que 

presenten algunha dificultade ortográfica. 

CL 

AA 

 

B3-2.  Utilizar de forma 

guiada estratexias para 

a produción de textos. 
 

B3-2.1.Utiliza de forma 

guiada estratexias para a 

produción de textos, 

respondendo as preguntas de 

para quen e que escribir, 

recoñecendo o tipo de texto 

(nota, aviso, conto). 

• Escribe de maneira individual con intención 

comunicativa unha nota de encargo escollendo o 

contido e distribuíndo a información 

CL 

AA 

IE 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 

B3-6.1.Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica.  

B3-6.2.Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación 

e de expresión creativa. 

• Enlaza correctamente as letras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta separación entre 

palabras. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde. 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1.  Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.3.Identifica os nomes 

propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos. 

• Clasifica os substantivos comúns segundo 

nomeen persoas, animais ou cousas. 

• Localiza substantivos que nomean persoas 

entre outro tipo de substantivos. 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-2.  Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas. 

B4-2.1. Coñece de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia ao 

seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a 

elas. 

• Utiliza g ou gu segundo o contexto silábico. 

• Utiliza c ou qu segundo o contexto silábico. 

• Completa palabras coas grafías 

correspondentes ao son R suave e forte. 

CL 

B4-3.  Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

 

B4-3.1. Recoñece a relación 

entre son e grafía.  

B 4-3.2. Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

 

• Recoñece e distingue, polo uso, as 

diferenzas de pronuncia entre palabras que se 

escriben con r.  

• Coñece o emprego das formas c e qu para 

representar o son K. 

• Completa palabras coas sílabas ga, gue, 

gui, go, gu e con ca, que, qui, co, cu. 

• Completa oracións cos termos axeitados 

ao contexto. 

CL 

AA 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

 

B4-3.1. Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

• Establece paralelismo na representación 

do son K e do son G entre o galego e o castelán. 

• Distingue a vogal E aberta da E pechada 

das palabras escoitadas na audición e é capaz de 

reproducilas e empregalas en contextos 

oracionais. 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1. Le, de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2. Le, de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le os diálogos das viñetas do conto A pita 

Lita con expresividade e dramatización axeitadas. 

• Le o texto O paraugas do pirata co ritmo e 

coa entoación apropiada. 

CL 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal 

B5-4.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, coo vehículo 

de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

• Le textos dialogados e poéticos e identifica 

as características deste tipo de textos. 

• Identifica o xogo de palabras que forma o 

nome dun personaxe. 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

CL  

CEC 
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TEMA 4 

Temporalización: 3.ª e 4.ª semanas de novembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

• Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

• Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Identificación da lingua galega con 

diversos contextos de uso oral da lingua: 

en diferentes ámbitos profesionais e en 

conversas con persoas coñecidas e 

descoñecidas. 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre a viaxe en autobús e 

comparación con outros medios de 

transporte. 

• Conversa sobre os seus 

coñecementos sobre o autobús e as 

súas experiencias persoais sobre as 

viaxes neste medio. 

• Ampliación do vocabulario o 

autobús e outros medios en xeral. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dunha conversa 

oral sobre unha situación de 

comunicación na parada do autobús. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto oral. 

• Interese expresar preferencias 

sobre os medios de transporte. 

• Identificación nunha audición 

de palabras que conteñen o son R 

forte. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Argumentación para xustificar 

por que hai que respectar as normas 

que se atopan na parada do autobús e 

na rúa en xeral. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula, 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-6. Usar fórmulas sinxelas 

de tratamento adecuadas cos 

intercambios comunicativos 

máis habituais. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

B1-10. Identificar a lingua 

galega con diversos contextos 

de uso oral. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

• Lectura comprensiva do texto 

narrativo O vello farol. 

• Lectura en silencio do texto con 

oracións formadas polas letras 

coñecidas.  

• Comprensión das ilustracións 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

que acompañan o texto.  

• Identificación de lugares, 

personaxes e detalles relacionados co 

conto.  

• Valoración do conto e do 

significado das ilustracións que o 

acompañan.  

• Ampliación de vocabulario polo 

contexto da lectura.  

• Lectura comprensiva e 

expresiva do texto dialogado 

Buscando a casa dos avós. 

• Descodificación de palabras 

soltas con letra composta.  

• Interpretación de sinais da rúa. 

• Lectura expresiva de textos 

breves poñendo atención á pronuncia, 

ao ritmo e á entoación. 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Creación de textos moi sinxelos con 

intención informativa utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

• Utilización de elementos gráficos 

sinxelos, como a ilustración, para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica. 

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

• As letras b, v, z e x. 

• Exercicio da caligrafía: b, v, z e 

x 

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras traballadas. 

• Ortografía natural: palabras con 

za, ce, ci, zo, zu. 

• Ditados coas palabras 

coñecidas que conteñen as letras 

traballadas na unidade, respectando a 

separación entre palabras e 

realizando correctamente os enlaces 

entre as letras.  

• Previsión da extensión das 

palabras e das oracións. 

• Construción de oracións 

escollendo as palabras axeitadas ao 

contexto. 

• Construción de palabras 

ordenando os seus elementos 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3.  Elaborar textos sinxelos 

que combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal. 

B3-5.  Utilizar recursos 

gráficos como a ilustración, 

que faciliten a comprensión 

dos textos. 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

constitutivos. 

• Escritura de enunciados 

informativos en sinais. 

• Escritura do texto equivalente á 

interpretación dun sinal da rúa. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada. 

 

• Os adxectivos. 

• Asociación de grafema/fonema.  

• Discriminación do son do R 

forte e do R suave 

• Asociación de grafema/fonema. 

• Ortografía natural do son Z. 

• Realización de ditados con 

palabras que conteñen as letras b, v, 

z, c e x. 

• Diferenzas na correspondencia 

fonema/grafema en galego e castelán 

para a letra x. 

• Ordenación de sílabas para 

formar palabras e de palabras para 

formar oracións. 

• Resolución de adiviñas. 

• Fixación de termos correctos en 

galega con palabras usuais nas que 

adoitan producirse interferéncias 

lingüísticas.  

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía, así como 

as palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que noutras 

culturas serven para entender o mundo e 

axudan a coñecer outras maneiras de 

• Lectura da adaptación dun 

conto clásico. 

• Recoñecemento de elementos 

propios do conto fantástico. 

• Lectura expresiva dun texto 

dialogado poñendo atención ao ritmo 

e á entoación.  

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

relacións sociais.  

•  
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral e identifica 

un dato mencionado na conversa entre dous 

personaxes. 

 

CL 

CD 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores. 

 
CL 

 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias sobre as viaxes. 

• Participa nas conversas e os diálogos 

respondendo as preguntas persoais formuladas.  

• Pide e respecta a quenda de palabra. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral.  

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando vocabulario axeitado. 

CL 

CSC 

B1-6. Usar fórmulas 

sinxelas de tratamento 

adecuadas cos 

intercambios 

comunicativos máis 

habituais. 

B1-6.1.Usa fórmulas sinxelas 

de tratamento adecuadas 

para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e 

solicitar axuda. 

• Propón fórmulas sobre como preguntar 

polo enderezo dunha rúa.  

 
CL 

 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Identifica palabras que conteñen R forte 

nunha audición. 

• Utiliza o ton de voz axeitado e unha 

pronuncia correcta nas súas intervencións. 

 

CL 

 

B1-10. Identificar a 

lingua galega en 

diversos contextos de 

uso oral 

B1-10.2.Recoñece a 

posibilidade de usos da lingua 

galega en conversas con 

persoas coñecidas e 

descoñecidas. 

• Explica situacións fóra da aula en que 

emprega a lingua galega.   

 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1. Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Capta o significado das ilustracións que 

acompañan os textos. 

• Interpreta o significado das imaxes de 

sinais que se atopan na rúa. 

CL 

 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

narrativo O vello farol e o texto dialogado 

Buscando a casa dos avós. 

• Localiza no texto Buscando a casa dos 

avós información que dá resposta ás preguntas 

formuladas. 

• Recoñece enunciados verdadeiros que 

responden ao contido do texto  

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados con letras 

coñecidas.  

• Capta o sentido global dun texto que leu 

en voz alta e amplía o vocabulario deducindo o 

significado polo contexto da lectura.  

CL 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Le por iniciativa propia textos do ámbito 

escolar e social e palabras con outras tipoloxías. 

 
CL 

IE 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora a historia presentada no conto O 

vello farol e opina sobre o seu argumento. 

 
CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

39 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

 

• Escribe de maneira creativa o significado 

dun sinal. 

• Escribe os enunciados axeitados a un 

indicador da rúa.  

• Usa maiúscula inicial no comezo das 

oracións e pon o punto final.  

• Copia coa súa letra palabras presentadas 

con tipografías de letra non ligada. 

• Escribe a solución para unha adiviña. 

• Escribe de forma libre o nome dunha rúa. 

 

CL 

AA 

IE 

 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Elabora sinais para a aula ou para outros 

espazos do recinto escolar. 

 

CL 

 

B3-5.  Utilizar recursos 

gráficos como a 

ilustración, que faciliten 

a comprensión dos 

textos. 

B3-5.1. Ilustra creativamente 

os seus escritos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

 

• Acompaña un texto dunha ilustración 

axeitada ao contido. 

 

CL 

 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Enlaza corretamente as letras e separa 

proporcionalmente as palabras das oración. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre  

palabras. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde. 

 

CL 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1.  Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece neles, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-5.2.Identifica os nomes 

propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos.  

• Recoñece e distingue, polo uso, os 

adxectivos.  

• Aplica adxectivos axeitados á 

concordancia co substantivo. 

 

CL 

AA 

B4-2.  Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1. Coñece de forma 

xeral as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Utiliza z ou c segundo o contexto silábico 

para representar o son Z. 

• Recoñece o son palatal da grafía x como 

característico do galego. 

•  

CL 

 

B4-3.  Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía, así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1. Recoñece a relación 

entre son e grafía 

B4-3.2. Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

• Completa palabras coas sílabas za, ce, ci, 

zo, zu. 

• Coñece o emprego das grafías c para 

representar o son Z e do son K atendendo ao 

contexto silábico. 

• Diferencia os dous sons da grafía x. 

• Identifica o son B en palabras con v e con 

b. 

• Completa oracións cos termos axeitados 

ao contexto. 

CL 

AA 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-4.1. Compara 

aspectos moi 

elementais e 

evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, 

léxicos) das linguas 

que coñece. 

• Establece o paralelismo na representación 

gráfica e na pronuncia son Z en galego e en 

castelán.  

• Recoñece e distingue, polo uso, as 

diferenzas de pronuncia de palabras que se 

escriben con x en galego e en castelán. 

 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1. Le, de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2. Le, de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le o texto o conto O vello farol con 

expresividade e entoación axeitadas. 

• Le o texto dialogado Buscando a casa do 

avó coa dramatización apropiada. 

 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal 

B5-4.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, co vehículo 

de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

 

• Le texto narrativos e dialogados, e 

identifica as características deste tipo de textos. 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Identifica e valora elementos fantásticos do 

conto. 

 

CL  

CEC 

CSC 
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TEMA 5 

Temporalización: 1ª, 2ª e 3ª semana de decembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

• Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Identificación da lingua galega con 

diversos contextos de uso oral da lingua: 

en diferentes ámbitos profesionais e en 

conversas con persoas coñecidas e 

descoñecidas. 

 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre as festas de Nadal, as 

cancións, os menús, a decoración e 

as tradicións. 

• Ampliación do vocabulario 

sobre obxectos de decoración de 

Nadal e instrumentos usuais para a 

interpretación de panxoliñas. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto oral. 

• Identificación do título dunha 

panxoliña anunciado na audición. 

• Descrición de adornos 

atendendo a criterios formais. 

• Xogo de expresión oral: 

adiviñas.  

• Escritura dunha mensaxe a 

partir do soletreo das letras. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Conversa sobre a colaboración 

na realización de traballos colectivos e 

en grupo como son as funcións de 

Nadal.  

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

B1-10. Identificar a lingua 

galega con diversos contextos 

de uso oral. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Lectura comprensiva do texto 

narrativo Maxia polo Nadal 

• Lectura en silencio e en voz 

alta de palabras e expresións sinxelas 

formadas polas letras coñecidas no 

texto.  

• Comprensión das ilustracións 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Introdución ao uso xeral das 

bibliotecas da aula e do centro, como 

instrumento de busca de información e 

fonte de recursos textuais diversos. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

que acompañan o texto.  

• Explicación das situacións que 

se narran no texto.  

• Identificación de personaxe, 

detalles e accións relacionadas co 

conto. 

• Valoración do título do texto e 

do significado das ilustracións que o 

acompañan.  

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Lectura expresiva da panxoliña 

Agasallos de Reis. 

• Lectura expresiva de 

panxoliñas poñendo atención ao ritmo 

e á entoación.  

• Gozo e interese polos libros, 

con lecturas regulares ao longo do  

trimestre, de obras collidas da 

biblioteca da aula, do centro ou da 

biblioteca municipal.  

lectoras. 

B2-4.Usar as bibliotecas da 

aula e do centro, respectando 

as normas básicas de 

funcionamento. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Creación de textos moi sinxelos con 

intención informativa utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

• Utilización de elementos gráficos 

sinxelos, como a ilustración, para facilitar a 

comprensión. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica. 

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

• A letra ñ e os dígrafos ch e ll. 

• Exercicio da caligrafía: ch, ll, ñ. 

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras e cos dígrafos 

traballados. 

• Ditados coas palabras 

coñecidas que conteñen as letras 

traballadas na unidade respectando a 

separación entre palabras e 

realizando correctamente os enlaces 

entre as letras.  

• Construción de oracións 

substituíndo os debuxos polas 

palabras previamente escoitadas e 

lidas. 

• Escritura de forma guiada de 

versos dunha panxoliña 

• Elaboración, con axuda dun 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3.  Elaborar textos sinxelos 

que combinen a linguaxe 

verbal e a non verbal. 

B3-5.  Utilizar recursos 

gráficos como a ilustración, 

que faciliten a comprensión 

dos textos. 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

 modelo, dunha felicitación de Nadal. 

• Escritura libre: escribir sobre o 

Nadal.  

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en textos. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada. 

 

• Os adxectivos en singular e 

plural. 

• Asociación de grafema/fonema. 

• Ditados con palabras que 

conteñen: ñ, ch, ll. 

• Aplicación do sufixo diminutivo -

iño. 

• Escritura de oracións que 

conteñan unhas condicións dadas. 

• Discriminación de palabras con 

estrutura moi semellante. 

• Ordenación das palabras dunha 

oración. 

• Resolución de xogos 

lingüísticos: palabras ocultas. 

• Fixación de termos correctos en 

galego con palabras usuais que 

conteñen os sons ñ, ch, ll e coas que 

adoitan producirse interferencias 

lingüísticas co castelán. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así coma as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Recreación e reescritura moi 

sinxela, usando modelos, de disversos 

textos literarios: contos, poemas, refráns, 

adiviñas, trabalinguas, cantigas… 

• Valoración e aprecio do texto 

literario galego como vehículo de 

comunicación, fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

• Lectura da adaptación dun 

conto.  

• Recoñecemento de elementos 

característicos do conto. 

• Lectura expresiva de 

panxoliñas poñendo atención ao ritmo 

e á entoación.  

• Elaboración de adiviñas. 

• Reconstrución de trabalinguas. 

B5-1. Recrear e reescribir de 

forma moi sinxela diversos 

textos literarios, usando 

modelos. 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que noutras 

culturas serven para entender o mundo e 

axudan a coñecer outras maneiras de 

relacións sociais.  

 

 como recurso e gozo persoal. 

B5-5. Amosar interese, 

repecto e tolerancia ante 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais.  
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1. Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral.  

• Identifica o título dunha panxoliña 

anunciado por megafonía. 

• Adiviña obxectos da lámina a partir dunha 

descrición oral. 

• Copia letras e forma unha mensaxe ao 

ditado por soletreo. 

•  

CL 

CD 

CMCT 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita con atención as intervencións dos 

compañeiros. 

 
CL 

CSC 

B1-5.Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Expresa as súas opinións e os seus gustos 

sobre o Nadal axustando as súas intervencións 

ao tema e utilizando o vocabulario axeitado. 

• Conta as actividades que fai para axudar a 

na escola e na casa durante as festas de Nadal. 

• Pide e respecta a quenda de palabra. 

 

CL 

CSC 

IE 

CMCT 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia  correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

 

CL 

 

B1-10. Identificar a 

lingua galega con 

diversos contextos de 

uso oral.. 

B1-10.2.Recoñece a 

posibilidade de usos da lingua 

galega en conversas con 

persoas coñecidas e 

descoñecidas. 

• Utiliza a lingua galega nas actividades de 

grupo que realiza cos compañeiros. 

 

CL 

CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2. Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1. Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Interpreta o contido do texto narrativo 

Maxia polo Nadal, coa axuda das ilustracións. 

• Capta o significado das ilustracións que 

acompañan os textos. 

 

CL 

 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

Maxia polo nadal e a panxoliña Agasallos de 

Reis. 

• Capta o sentido global dun texto que leu 

en voz alta e amplía o seu vocabulario utilizando 

o contexto da lectura para deducir o significado 

de palabras que non sabe. 

• Selecciona palabras axeitadas para 

completar unhas oracións segundo o contexto. 

• Le as palabras e oracións formadas polas 

letras e os dígrafos: ch, ll. 

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados polas letras e 

os dígrafos coñecidos.  

CL 

AA 

B2-4.Usar as 

bibliotecas da aula e do 

centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento. 

B2-4.1Utiliza as bibliotecas de 

aula e de centro, respectando 

as normas básicas de 

funcionamento. 

 

• Colle libros da biblioteca de aula ou do 

centro e segue un plan de lectura ao longo do 

trimestre. 

 

CL 

AA 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do relato Maxia polo 

Nadal e ofrece opinións sobre el. 

 
CL 

IE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

• Escribe de maneira creativa unha oración 

sobre o que máis lle gusta do Nadal. 

• Combina de forma axeitada os versos 

dunha copla sobre o Nadal. 

• Usa maiúscula inicial no comezo das 

oracións e pon o punto final. 

• Copia coa súa letra palabras presentadas 

con tipografía composta. 

 

CL 

AA 

 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe unha felicitación de Nadal con 

axuda dun modelo. 

• Reescribe unha adiviña seguindo unhas 

indicacións. 

 

CL 

AA 

IE 

B3-5.  Utilizar recursos 

gráficos como a 

ilustración, que faciliten 

a comprensión dos 

textos. 

B3-5.1. Ilustra creativamente 

os seus escritos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

 

• Acompaña un texto dunha ilustración 

axeitada ao contido. 

 

CL 

 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación 

e de expresión creativa. 

• Traza e enlaza correctamente as letras 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

 

CL 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1.  Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece neles, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

 

• Recoñece e distingue, polo uso, os 

adxectivos en masculino, feminino, singular e 

plural.  

• Aplica a concordancia do adxectivo co 

substantivo. 

• Forma o diminutivo de palabras comúns. 

 

CL 

 

B4-2.  Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  
 

B4-2.1. Coñece de forma 

xeral as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Escribe correctamente os dígrafos sen 

esquecer ningún dos compoñentes. 
CL 

B4-3.  Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía, así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1. Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2. Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

• Discrimina os sons correspondentes ás 

grafías ñ / ll / ch. 

• Identifica o son das letras soletreadas para 

completar unha mensaxe. 

• Resolve xogos lingüísticos como adiviñas 

e trabalinguas. 

• Completa oracións cos termos apropiados 

ao contexto. 

CL 

AA 

 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

 

B4-4.1. Compara 

aspectos moi 

elementais e 

evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, 

léxicos) das linguas 

que coñece. 

• Recoñece, polo uso, palabras que con ll e 

con ñ que son propias do galego e que non se 

atopan no castelán. 

• É capaz de comparar a pronuncia estándar  

coa propia para ver se se axusta e procurar 

mellorala. 

• Establece paralelismo na representación 

gráfica e na pronuncia de ch, ll e ñ nas dúas 

linguas oficiais. 

 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-1. Recrear e 

reescribir de forma moi 

sinxela diversos textos 

literarios, usando 

modelos. 

 

B5-1.1. Recrea e reescribe de 

forma moi sinxela diversos 

textos literarios: breves 

contos, poemas, refráns, 

adiviñas, trabalinguas, 

cántigas e xogos de sorte, 

usando modelos. 

• Recrea un trabalinguas completando coas 

grafías que faltan. 

• Reescribe os versos dunha panxoliña. 

• Recrea unha adiviña. 

 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1. Le, de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora.  

B5 -2.2. Le, de forma guiada 

e en voz alta, textos 

adecuados aos intereses 

infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le o texto o conto Maxia polo Nadal con 

expresividade e entoación axeitadas. 

• Le a panxoliña Agasallos de Reis co ritmo 

e coa entoación apropiados. 

 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal 

 

B5-4.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Le o texto narrativo e a panxoliña e 

identifica as características de cada tipo de texto. 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

 

CL  

CSC 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia 

ante as diferenzas 

persoais, sociais e 

culturais. 

 

B5-5.1. Amosa curiosidade 

por coñecer outros costumes 

e formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

 

• Mostra interese por coñecer outras 

diferentes formas de celebrar as festas de Nadal. 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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2º trimestre 

TEMA 6 

Temporalización: 2.ª, 3.ª semana de xaneiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos orais 

moi sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade didáctica 

coma os de uso cotián (breves exposicións ante 

a clase, conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e aplicación sobre a organización 

do traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen interrupcións 

inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula (peticións, 

anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avisos, 

instrucións, conversas ou pequenas 

narracións), con respecto das normas que 

rexen a interacción oral (quendas de palabra, 

mantemento do tema, mostra de interese, mirar 

a quen fala e actitude receptiva de escoita). 

• Interese por expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• Intercambio de 

experiencias persoais sobre 

as actividades ao aire libre 

na praia. 

• Conversa sobre as 

actividades que se fan na 

praia no inverno. 

• Ampliación do 

vocabulario sobre a praia, o 

mar e as actividades de 

lecer. 

• Participación activa 

nas conversas da aula.  

• Resposta a preguntas 

sobre as situacións da 

lámina. 

• Escoita atenta dunha 

oración para detectar a 

palabra que falta. 

• Expresións de 

sentimentos e sensacións. 

• Recoñecemento do 

son R suave nunha 

audición. 

• Respecto e valoración 

dos outros, das súas 

opinións e dos seus gustos. 

• Expresión de opinións 

sobre condutas incorrectas 

achegando argumentos. 

 

B1-2.Comprender informacións 

audiovisuais sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes.  

B1-3.Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, respectando 

as intervencións dos e das demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura comprensiva 

e expresiva do conto Unhas 

probas difíciles. 

B2-2.Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información 

procedente de ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada textos 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para chegar 

progresivamente á expresividade e autonomía 

lectoras. 

• Interese polos textos escritos como fonte 

de aprendizaxe e como medio de comunicación 

de experiencias e de regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de temas e 

de textos e de expresión das preferencias 

persoais. 

 

• Comprensión das 

ilustracións que acompañan 

o texto.  

• Identificación de 

personaxes, accións e 

secuencia do conto. 

• Ampliación de 

vocabulario recorrendo ao 

contexto da lectura.  

• Recoñecemento de 

palabras de sinónimas. 

• Lectura comprensiva 

e dramatizada do texto 

dialogado Un bo final. 

• Lectura comprensiva 

do texto informativo Desde o 

miradoiro, poñendo atención 

ao ritmo e á entoación. 

 

sinxelos adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de aprendizaxe 

e medio de comunicación. 

B2-7. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de selección 

de textos do seu interese, así como 

ser quen de expresar preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, descricións, 

explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais da 

escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a presentación 

dos textos escritos e respecto pola norma 

ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de regulación da 

convivencia e de expresión creativa. 

 

• Os grupos 

consonánticos pr, pl, br e bl. 

• Escritura de sílabas 

abertas e trabadas. 

• Exercicio da caligrafía 

das letras e os grupos 

consonánticos traballados. 

• Copia e escritura de 

sílabas e palabras coas 

letras e cos grupos 

consonánticos traballados. 

• Ortografía natural de 

palabras con r e rr. 

• Ditado preparado con 

contidos ortográficos da 

unidade. 

• Previsión da 

extensión de palabras e 

oracións. 

• Construción de 

oracións substituíndo os 

B3-1.  Producir e reescribir textos 

sinxelos relativos a situacións 

cotiás infantís, aqueles propios dos 

medios de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 
B3-3. Elaborar textos moi sinxelos 

que combinen a linguaxe verbal e a 

non verbal. 
B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos escritos 

e valorar a lingua escrita como 

medio de comunicación e de 

expresión creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

debuxos polas palabras 

previamente escoitadas e 

lidas. 

• Presentación de 

traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Descrición dunha 

paisaxe de montaña. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e uso 

dalgúns termos lingüísticos elementais: 

denominación dos textos traballados; palabra e 

sílaba e nome propio. 

• Observación das variacións morfolóxicas 

(de singular e plural, feminino e masculino) en 

textos. 

• Iniciación ao coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre son e 

grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da escritura. 

• Identificación de similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada  

 

• As sílabas das 

palabras.  

• Clasificación de 

palabras segundo a 

cantidade de sílabas. 

• Escritura de palabras 

completándoas cos grupos 

pr, pl, br e bl.  

• Clasificación de 

palabras con a R suave e R 

forte. 

• Construción de 

oracións simples 

identificando elementos. 

• Identificación dos 

diferentes sons de r. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi básica, 

como apoio á comprensión e 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento no uso 

da lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma xeral, as 

normas ortográficas máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación entre 

son e grafía así coma as palabras 

como instrumento para a 

segmentación da escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente 

á expresividade e á autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou minorizada), 

como vehículo de comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

• Lectura dunha 

adaptación dun conto 

tradicional 

• Lectura comprensiva 

dun diálogo con personaxes 

do conto. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, textos 

adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso e 

gozo persoal 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece o obxecto e a palabra que falta 

nunha oración e da que non se fai mención. 

• Identifica os personaxes da lámina polas 

súas expresións e explica as sensacións ou 

sentimentos que transmiten. 

CL 

CD 

CSC 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

• Utiliza expresións apropiadas para 

expresar sensacións de frío e sentimentos de 

medo ou sorpresa. 

 

CL 

CMCT 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita con atención e respecto as 

intervencións dos compañeiros. 

 
CL 

 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Pide a vez de palabra. 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias polo que respecta á praia e as 

actividades que nela se realizan. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Identifica palabras co son R suave na 

audición.  

 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1. Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Comprén o contido do conto Unhas probas 

difíciles, coa axuda das ilustracións.  

• Recoñece e marca a ilustración que 

representa o final da historia. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

Unhas probas difíciles, o texto dialogado Un bo 

final e o texto informativo Desde o miradoiro. 

• Identifica os personaxes da lectura. 

• Interpreta palabras da lectura, coa axuda 

do contexto. 

• Le as palabras e oracións formadas polos 

grupos consonánticos traballados na  unidade. 

• Le con certa soltura pseudopalabras 

inventadas polo propio alumno.  

• Le en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados polos grupos 

consonánticos traballados na unidade.  

CL 

CMCT 

AA 

 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Relaciona o conto lido con outras versións 

coñecidas ou con outros relatos de semellante 

característica. 

 

CL 

CEC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto Unhas probas 

difíciles e extrae unha ensinanza do mesmo. 

 
CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas.  

• Completa un cartel de produtos para a 

excursión cos nomes dos obxectos ilustrados. 

• Escribe palabras e oracións formadas con 

grupos consonánticos traballados na  unidade. 

 

CL 

AA 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe unha descrición dunha paisaxe de 

montaña coa axuda dun modelo. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Traza e enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Conta as sílabas que ten unha palabra. 

• Clasifica palabras polo número de sílabas. 

• Forma palabras ordenando sílabas. 

 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica as normas de ortografía de uso para 

o R forte e suave. 

 

CL 

 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Discrimina os sons dos grupos 

consonánticos pr, br, pr, pl.  

• Completa palabras con sílabas abertas ou 

pechadas segundo corresponda. 

• Identifica palabras sinónimas. 

• Clasifica  palabras segundo soa o r (suave, 

ou forte). 

 

CL 

AA 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara palabras presentadas na unidade 

cos grupos consonánticos traballados na unidade 

coas súas equivalentes en castelán.  

 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo Unhas probas 

difíciles, un texto dialogado Un bo final e un texto 

informativo Desde o miradoiro, con expresividade, 

entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado. 

 

CL 

 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Achega exemplos de contos tradicionais 

en que os protagonistas se converten en heroes 

ao resolver situacións difíciles. 

 

CL 

CEC 
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TEMA 7 

Temporalización: 4.ª semana de xaneiro e 1ª de febreiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto polas 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre o Entroido. 

• Conversa sobre os elementos 

que forman un disfrace e os 

compoñentes dunha comparsa. 

• Ampliación do vocabulario 

relacionado con Entroido e outras 

actividades de lecer. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións persoais. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta da presentación 

anunciado por megafonía do desfile 

de comparsas para identificar a 

comparsa que se representa. 

• Elementos no verbais da 

comunicación: o ton da voz en 

diferentes personaxes. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto oral. 

• Discriminación dunha palabra 

mencionada na audición entre outras 

de sons próximos.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Interese por coñecer trazos 

tradicionais do Entroido galego. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto Rato de campo e 

rato de cidade. 

• Comprensión das ilustracións 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

accións e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Recoñecemento de palabras de 

antónimas. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado 

Cuestión de gustos. 

• Lectura de palabras e oracións 

que conteñen os grupos 

consonánticos cr, cl, gr e gl. 

• Lectura comprensiva do texto 

poético Carnaval, poñendo atención 

ao ritmo e á entoación. 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Os grupos consonánticos cr, cl, 

gr, gl. 

• Escritura de sílabas abertas e 

pechadas. 

• Exercicio da caligrafía das 

letras e os grupos consonánticos 

traballados. 

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras e cos grupos 

consonánticos traballados. 

• Ortografía natural do son K: 

palabras con c e qu. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Construción de oracións 

substituíndo os debuxos polas 

palabras previamente escoitadas e 

lidas. 

• Elaboración, coa axuda dun 

modelo, dun programa de actividades 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 
B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 
B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

para un día de lecer. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura libre: propoñer unha 

actividade para facer no Entroido. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e no 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en textos. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

• A escritura de oracións.  

• Escritura de palabras 

completándoas cos grupos pr, pl, br e 

bl.  

• Clasificación de palabras con c 

e qu. 

• Ortografía natural do son K: uso 

de c e qu. 

• Construción de oracións 

simples identificando elementos. 

• Reconto do número de 

palabras que ten unha oración. 

• Construción de oracións 

simples cun número determinado de 

palabras. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que axudan 

a coñecer outras maneiras de relacións 

sociais. 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto tradicional 

• Recitación expresiva do texto 

poético Carnaval. 

• Identificación de personaxes  

• Resolución de adiviñas. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Identifica o nome da comparsa que 

anuncia o altofalante. 

• Localiza as dúas comparsas da lámina e 

explica o tema que representan. 

CL 

CD 

CSC 

IE 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias sobre o Entroido. 

• Inventa unha intervención para cada un 

dos personaxes disfrazados e varía o ton de voz 

para imitala. 

• Interpreta o dobre sentido no nome da 

comparsa. 

CL 

AA 

IE 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 
CL 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias polo que respecta aos disfraces e ás 

actividades que se realizan no Entroido. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina entre tres palabras moi 

parecidas a que corresponde á audición. 

 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto Rato de 

campo e rato de cidade, coa axuda das 

ilustracións.  

• Recoñece e marca a secuencia de imaxes 

do conto. 

CL 

 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

Rato de campo e rato de cidade, o texto 

dialogado Cuestión de gustos e o texto poético 

Carnaval. 

• Identifica os personaxes mencionados no 

poema. 

• Interpreta palabras da lectura, coa axuda 

do contexto. 

• Amplía o seu vocabulario coa axuda do 

contexto da lectura 

• Le, en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados polos grupos 

consonánticos traballados na unidade.  

CL 

CMCT 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Establece trazos característicos da vida no 

campo e da vida na cidade. 

 
CL 

CMCT 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  Rato de campo 

e rato de cidade e extrae unha ensinanza del. 

 
CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas.  

• Escribe palabras e oracións formadas con 

grupos consonánticos traballados na  unidade. 

• Completa unha carta coas palabras que 

faltan que conteñen grupos consonánticos. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos sobre a oración, o que 

lle gustaría facer no Entroido.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Completa unhas sinxelas etiquetas co 

nome do produto. 

• Escribe un programa de actividades para 

un día de festa coa axuda dun modelo. 

 

CL 

 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Traza e enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Conta as palabras que ten unha oración. 

• Ordena palabras para construír unha 

oración. 

• Escribe oracións simples cun número 

determinado de palabras. 

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica as normas de ortografía do son K. 

• Recoñece alternancias ortográficas nunha 

palabra ao engadirlle o diminutivo. 

CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Discrimina os sons dos grupos 

consonánticos pr, br, pr, pl.  

• Completa palabras con sílabas abertas ou 

pechadas segundo corresponda. 

• Identifica palabras antónimas. 

• Clasifica  palabras segundo se como se 

represente o son K (con c ou qu). 

 

CL 

 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara palabras presentados na unidade 

cos grupos consonánticos traballados na unidade 

coas súas equivalentes en castelán.  

 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo Rato de campo e rato 

de cidade, un texto dialogado Cuestión de gustos 

e un texto poético Carnal, con expresividade, 

entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado Cuestión de gustos poñendo atención 

ao ton de voz, á entoación e á linguaxe non 

verbal. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece as palabras que rimen no 

poema. 

 

CL 

AA 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia 

ante as diferenzas 

persoais, sociais e 

culturais. 

B5-5.1.Amosa curiosidade 

por coñecer outros costumes 

e formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade 

• Identifica personaxes da tradición literaria 

e da cinematografía.  

 

CL 

CEC 
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TEMA 8 

Temporalización: 2.ª a 4ª semana de febreiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensións de textos orais moi 

sinxelos procedentes da radio ou da 

televisión, para obter información xeral e 

relevante. 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre a chuvia e o tempo 

meteorolóxico. 

• Conversa sobre o tempo 

meteorolóxico, o vestiario e as 

actividades que facemos os días de 

chuvia. 

• Ampliación do vocabulario 

relacionado co tempo e co vestiario. 

• Participación activa nas 

conversas da aula.  

• Interese por participar nas 

conversas e expresar experiencias e 

opinións persoais achegando razóns. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dun fragmento 

da previsión meteorolóxica para inferir 

o nome do lugar da lámina. 

• Discriminación do son Ñ. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto dos 

medios de comunicación. 

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

 

B1-1.Comprender información 

xeral e relevante de textos 

orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da 

televisión, próximos á 

experiencia infantil. 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto A natureza é 

sabia. 

• Análise e comprensión das 

ilustracións que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

detalles e conclusión. 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

• Interpretación de vocabulario 

coa axuda do contexto da lectura.  

• Recoñecemento de significado 

de palabras. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada do texto dialogado Unha 

crema moi rica. 

• Lectura comprensiva do texto 

poético Mirando ao ceo, poñendo 

atención á entoación. 

• Lectura de palabras e oracións 

que conteñen os grupos 

consonánticos fr, fl, tr e dr. 

• Lectura de diferentes formatos 

de letra (composta e ligada). 

 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Os grupos consonánticos fr, fl, 

tr, dr. 

• Escritura de sílabas abertas e 

pechadas. 

• Exercicio da caligrafía das 

letras e os grupos consonánticos 

traballados. 

• Copia e escritura de sílabas e 

palabras coas letras e cos grupos 

consonánticos traballados. 

• Ortografía natural do son G: 

palabras con g e gu. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Construción de oracións 

substituíndo os debuxos polas 

palabras previamente escoitadas e 

lidas. 

• Redacción, coa axuda dun 

modelo, dunha previsión do tempo. 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 
B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 
B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura libre: explicar o tempo 

que vai. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en textos. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

• Escritura de palabras 

completándoas cos grupos fr, fl, tr e 

dr.  

• Clasificación de palabras con g 

e gu. 

• Ortografía natural do son G: 

uso de g e gu. 

• O xénero masculino e feminimo 

• Clasificación de grupos 

nominais segundo o xénero. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así coma as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto clásico. 

• Lectura dramatizada dun texto 

dialogado Cunha crema moi rica. 

• Interpretación dun refrán sobre 

o tempo. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-1.Comprender 

información xeral e 

relrvante de textos orais 

moi sinxelos 

procedentes da radio 

ou da televisión e 

próximos á experiencia 

infantil. 

B1-2.1.Comprende 

información xeral e relevante 

de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da 

televisión e próximos á 

experiencia infantil. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral procedente 

dos medios de comunicación (programa do tempo 

na radio) 

 

CL 

CD 

 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

 

CL 

IE 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias sobre os días de chuvia. 

• Utiliza expresións léxicas axeitadas para 

expresar gustos e preferencias. 

 

CL 

CSC 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Exprésase con soltura e emprega a lingua 

galega nas súas conversas co grupo. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina o son Ñ nunha audición. 

 

CL 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto A natureza 

é sabia, coa axuda das ilustracións.  

• Recoñece e escribe detalles verdadeiros 

relacionados co conto. 

 

CL 

 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

A natureza é sabia, o texto dialogado Unha crema 

moi rica e o texto informativo Mirando ao ceo. 

• Identifica e explica un refrán empregado no 

texto informativo. 

• Amplía o seu vocabulario coa axuda do 

contexto da lectura e fai pequenas definicións. 

• Localiza palabras con grupos 

consonánticos no interior dun texto. 

• Le, en silencio e en voz alta palabras, 

frases, oracións e textos formados polos grupos 

consonánticos traballados na unidade.  

CL 

CMCT 

AA 

 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

• Relaciona o contido do texto con 

experiencias reais da natureza. 

 

CL 

CMCT 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  A natureza é 

sabia e extrae unha ensinanza del. 

 CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas.  

• Escribe palabras e oracións formadas con 

grupos consonánticos traballados na  unidade. 

• Elabora iconas do tempo para acompañar 

a información da previsión meteorolóxica. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, unha frase que 

explique o tempo que vai no día presente.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe a previsión do tempo para tres 

vilas representadas cun debuxo, coa axuda dun 

modelo. 

 

CL 

CMCT 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Escribe poñendo atención aos enlaces das 

letras e á separación de palabras, e tamén aos 

contidos ortográficos da unidade.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece neles, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Clasifica palabras en xénero masculino e 

feminino. 

• Relaciona correctamente os artigos e os 

substantivos en masculino e en feminino.  

 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas. 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica as normas de ortografía do son G. 

• Recoñece alternancias ortográficas nunha 

palabra ao engadirlle o diminutivo (formiga-

formiguiña) 

 

CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así como as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Discrimina os sons dos grupos 

consonánticos fr, fl, tr, dr.  

• Completa palabras con sílabas abertas e 

pechadas, segundo corresponda. 

• Identifica significados das palabras 

• Clasifica  palabras segundo se como se 

represente o son G (con g ou gu). 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara palabras presentados na unidade 

cos grupos consonánticos traballados na unidade 

coas súas equivalentes en castelán.  

 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo A natureza é sabia, 

un texto dialogado Unha crema moi rica e un 

texto informativo Mirando ao ceo, con 

expresividade, entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado Unha crema moi rica poñendo atención 

ao ton de voz, á entoación e á linguaxe non 

verbal. 

 

CL 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece e explica o significado dun 

refrán presentado no texto informativo. 

 

CL 

CMCT 

CEC 
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TEMA 9 

Temporalización: 1.ª e 2ª semana de marzo 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre a piscina e tamén 

sobre os medos persoais. 

• Relato de experiencias persoais 

relacionadas coa piscina. 

• Ampliación do vocabulario 

relacionado coa roupa e os elementos 

da piscina. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias, opinións e temores 

persoais 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dun fragmento 

de conversa para inferir o estado de 

ánimo do personaxe e identificalo na 

escena. 

• Recoñecemento de datos de 

comprensión literal dun texto oral. 

• Discriminación dunha palabra 

mencionada na audición entre outras 

de sons próximos.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Reflexión sobre os propios 

medos e formas de superalos. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto A casa de 

chocolate. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

á autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

accións e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Recoñecemento de palabras 

sinónimas. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado De 

boa nos libramos! 

• Lectura comprensiva do texto 

poético Si ou non?, poñendo atención 

ao ritmo e a entoación. 

• Lectura de iconas. 

• Lectura de diferentes formas de 

letra (composta e ligada). 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Ortografía natural do son G: 

palabras con g e gu. 

• Exercicio de caligrafía. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade e poñendo 

atención aos enlaces das letras e á 

separación de palabras. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Redacción, coa axuda dun 

modelo, das normas da piscina. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura libre: razoar por que é 

importante aprender a nadar. 

 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

•  

• O número: singular e plural. 

• Correspondencia en número do 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

propio. 

• Observación das variacións 

morfolóxicas (de singular e plural, feminino 

e masculino) en textos. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

substantivo e o artigo. 

• Clasificación de palabra en 

singular o plural. 

• Clasificación de palabras con g 

e gu. 

• Ortografía natural do son G: 

uso de g e gu. 

• Oracións afirmativas e 

negativas. 

 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que axudan 

a coñecer outras maneiras de relacións 

sociais. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

coñecido conto tradicional. 

• Caracterización de personaxes 

prototípicos. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado De boa nos libramos! 

• Recitación expresiva do texto 

poético Si ou non? 

• Recoñecemento de palabras 

que riman. 

• Resolución de adiviñas. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Identifica o rapaz ao que se refire a 

conversa da audición. 

• Localiza os personaxes da lámina e 

explica as actividades que realizan. 

CL 

CD 

CSC 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

• Participa nas conversas e os diálogos 

respondendo  as preguntas persoais formuladas 

sobre a piscina. 

• Conta unha anécdota persoal sobre a 

piscina coa axuda dunhas preguntas. 

• Expresa os seus sentimentos de medo 

diante da clase. 

CL 

CMCT 

IE 

CSC 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

CSC 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral. 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa as súas preferencias e 

experiencias sobre as actividades na piscina. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina entre tres palabras moi 

parecidas a que corresponde á audición. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto A casa de 

chocolate, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

A casa de chocolate e o texto dialogado De boa 

nos libramos! 

• Recoñece o problema que desencadea a 

acción no conto. 

• Caracteriza os personaxes do conto. 

• Explica o final do conto. 

• Identifica e propón sinónimos para 

palabras do texto. 

• Le con entoación e ritmo correctos o 

poema en letra composta Si ou non? 

• Identifica accións mencionadas no poema. 

• Interpreta palabras da lectura, coa axuda 

do contexto. 

• Amplía o seu vocabulario coa axuda do 

contexto da lectura. 

CL 

CMCT 

CSC 

AA 

 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Establece comparacións entre o texto lido 

e outras versións que coñezan de películas de 

debuxos animados, cómics… 

 

CL 

CEC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  A casa de 

chocolate e extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas.  

• Transforma oracións con ordes afirmativas 

en negativas. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, unha oración 

explicando por que é importante aprender a 

nadar.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe as normas da piscina 

representadas en sinais gráficos, coa axuda dun 

modelo. 

• Elabora iconas para indicar obrigas e 

prohibicións. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Traza e enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Relaciona correctamente os artigos e os 

nomes en singular e en plural. 

• Aplica normas básicas de formación do 

plural en substantivos e forma o plural de 

palabras rematadas en -n e en vogal. 

• Completa oracións cos grupos nominais 

concordados en número axeitado. 

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica a norma ortográfica do son Z 

• Recoñece a alternancia ortográficas no 

uso de c e z  ao formar os plurais de palabras 

rematadas en z (rapaz-rapaces). 

 

CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado. 

• Identifica palabras antónimas. 

• Utiliza o adverbio non para expresar ordes 

negativas. 

• Clasifica  palabras segundo se como se 

represente o son K (con c ou qu). 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara formas léxicas en galego e en 

castelán a partir de termos traballados na 

unidade. 

 

CL 

AA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo A casa de chocolate, 

un texto dialogado Unha crema moi rica e un 

texto poético Si ou non?, con expresividade, 

entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece as palabras que rimen no 

poema Si ou non? 

• Aplica os coñecementos sobre a rima para 

construír unha oración rimada integrada nunha 

estrofa. 

CL 

CEC 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

84 

TEMA 10 

Temporalización: 3.ª e última semana de marzo e 1º semana de 

abril (comezo de 3º trimestre) 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensións de textos orais moi 

sinxelos procedentes da radio ou da 

televisión, para obter información xeral e 

relevante. 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

sobre os hábitos de hixiene persoal.  

• Ampliación do vocabulario 

relacionado cos elementos do baño e 

as actividades de hixiene persoal. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias, opinións e sobre hábitos 

persoais 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dun fragmento 

da radio onde se anuncia un produto. 

• Recoñecemento do produto 

que se anuncia na publicidade da 

audición. 

• Dar recomendacións sobre 

procesos de hixiene.  

• Discriminación dunha palabra 

mencionada na audición entre outras 

con grafías e sons próximos.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Expresión da opinión sobre a 

importancia de manter unha boa 

hixiene persoal. 

 

B1-1.Comprender información 

xeral e relevante de textos 

orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da 

televisión, próximos á 

experiencia infantil. 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto O traxe novo do 

rei. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Introdución ao uso xeral das 

bibliotecas da aula e ao centro, como 

instrumento de busca de información e 

fonte de recursos textuais diversos. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

texto: identificación de personaxes, 

accións e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Interpretación dunha expresión. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado De 

todo se aprende! 

• Lectura comprensiva do texto 

informativo Visita ao dentista.  

• Recoñecemento dunha 

secuencia. 

• Lectura de diferentes formas de 

letra (composta e ligada). 

 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-4.Usar as bibliotecas de 

aula e de centro, respectando 

as normas básicas de 

funcionamento. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• A diérese en güe e güi. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade e poñendo 

atención aos enlaces das letras e á 

separación de palabras. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Escritura dunha secuencia 

poñendo atención aos marcadores 

textuais (primeiro, despois e 

finalmente). 

• Exercicio da caligrafía que 

expresa unha recomendación para o 

coidado da saúde. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Creación dun texto instrutivo 

sobre normas de hixiene bucal. 

• Escritura libre: explicación dos 

hábitos que teñen antes de sentar a 

comer utilizando os marcadores 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

textuais traballados. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

•  

• Os verbos.  

• Identificación dos verbos en 

oracións contestando as preguntas 

Que fan? 

• Identificación de accións en 

imaxes. 

• Discriminación de sons 

pronunciados en gu/gü. 

• Uso dos marcadores de 

secuencia: primeiro, despois, ao final. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que axudan 

a coñecer outras maneirs de relacións 

sociais. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

coñecido conto tradicional. 

• Caracterización de personaxes. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado De todo se apende. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-1.Comprender 

información xeral e 

relevante de textos 

orais moi sinxelos 

procedentes da radio 

ou da televisión e 

próximos á experiencia 

infantil. 

 

B1-2.1.Comprende 

información xeral e relevante 

de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da 

televisión e próximos á 

experiencia infantil. 

 

• Identifica o produto que se anuncia nunha 

publicidade de radio. 

• Explica trazos característicos da 

publicidade.  

 

CL 

CD 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

 

CL 

 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas e nos diálogos 

respondendo as preguntas sobre hábitos de 

hixiene. 

• Secuencia de forma ordenada os pasos 

para realizar unha tarefa relacionada coa hixiene. 

 

CL 

CSC 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

CSC 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Exprésase con soltura e emprega a lingua 

galega nas súas conversas co grupo. 

• Expresa a súa opinión sobre a importancia 

dunha boa hixiene 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o sentido global do conto O 

traxe novo do rei, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

A casa de chocolate e o texto dialogado De todo 

se aprende. 

• Identifica e propón sinónimos para 

palabras do texto. 

• Explica detalles fundamentais da historia. 

• Recoñece o significado dunha expresión 

co apoio dunha imaxe. 

• Resume o final do conto. 

• Le con entoación e comprende o contido 

do texto informativo Visita ao dentista 

• Extrae informacións non explícitas do texto 

informativo. 

• Interpreta palabras da lectura, coa axuda 

do contexto. 

• Amplía o seu vocabulario coa axuda do 

contexto da lectura. 

CL 

AA 

 

B2-4.Usar as 

bibliotecas da aula e do 

centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento. 

B2-4.1Utiliza as bibliotecas 

da aula e do centro, 

respectando as normas 

básicas de funcionamento. 

 

• Selecciona lecturas ao longo do trimestre 

por gozo persoal. 

 

CL 

IE 

B2-7.Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección 

de textos do seu 

interese, así como ser 

quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  O traxe novo do 

rei e extrae unha reflexión sobre a historia. 

 
CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas.  

• Ordena por escrito unha secuencia coa 

axuda dos marcadores. 

• Marca a diérese sobre u nas palabras que 

corresponde. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos os seus hábitos de 

hixiene antes de comer. 

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, coa axuda dun modelo (con 

marcadores textuais), as instrucións para limpar 

os dentes. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde.  

• Traza e enlaza correctamente as letras. 

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Identifica os verbos en oracións 

contestando a pregunta Que fan? Que fai? 

• Relaciona verbos con imaxes poñendo 

atención á persoa ou persoas, e á acción  

• Completa oracións con verbos axeitados. 

 

CL 

CMCT 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica a norma ortográfica do uso de 

diérese en güe e güi. 

 
CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Recoñece o significado de expresións. 

• Utiliza os marcadores secuenciais: 

primeiro, despois, a continuación, ao final. 

• Descodifica correctamente sílabas gue, 

gui, gu / güe, güi. 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara o uso da diérese en galego co 

castelán nas palabras que coñece. 

 AA 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo O traxe novo do rei, 

un texto dialogado De todo se aprende e un texto 

informativo Visita ao dentista, con expresividade, 

entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Extrae información explícita e non explícita 

do texto informativo Visita ao dentista. 

 

CL 

CEC 
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3º trimestre 

TEMA 11 

Temporalización: 2.ª, 3.ª semana de abril 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

sobre sobre visitas ao acuario e as 

características deste espazo.  

• Ampliación do vocabulario 

relacionado coas plantas e os animais 

mariños. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dunha adiviña 

sobre animais mariños presentada na 

audición. 

• Localización na lámina do 

animal solución da adiviña. 

• Elaboración de adiviñas sobre 

animais mariños para que os 

compañeiros o localicen.  

• Discriminación auditiva da 

sílaba que corresponde en cada caso 

para completar as palabras 

mencionadas na audición e que 

conteñen grupos consonánticos 

próximos.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Expresión de opinión sobre 

comportamentos correctos en espazos 

públicos. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto O peixe máxico. 
B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

actitudes e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Interpretación de significados. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado 

Encontro! 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do poema 

 O pingüín.  

• Lectura de diferentes formas de 

letra (composta e ligada). 

 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e pola 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Ortografía do nome propio: 

nome de persoa, de animal e de lugar. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade (uso de 

maiúscula no nome propio) e poñendo 

atención aos enlaces das letras e á 

separación de palabras. 

• Escritura de oracións 

practicando as estruturas traballadas. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Identificación dun percorrido 

nun mapa e escritura deste. 

• Exercicio da caligrafía con 

nomes propios. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura dunha excursión a un 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

acuario. 

• Escritura libre: propoñer unha 

excursión. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

•  

• Formas verbais en singular e 

plural.  

• Identificación dos verbos en 

oracións contestando as preguntas 

Que fan? Que fai? 

• Concordancia entre o verbo e o 

suxeito. 

• Identificación de accións en 

imaxes. 

• Oposición de nomes propios e 

nomes comúns. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así coma as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que axudan 

a coñecer outras maneiras de relacións 

sociais. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto popular ruso. 

• Caracterización de personaxes. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado Encontro! 

• Recitación expresiva do texto 

poético O pingüín? 

• Recoñecemento de palabras 

que riman. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Comprende o sentido figurado dunha 

adiviña dunha audición e identifica na ilustración 

o animal correcto. 

CL 

CD 

CSC 

 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas respondendo  

preguntas sobre os animais e o mundo mariño.  

• Localiza animais mariños na lámina, 

explica e describe características. 

• Elabora un texto descritivo a modo de 

adiviña para que os compañeiros adiviñen o 

nome dun animal e introduce nela algún elemento 

figurado. 

CL 

IE 

CMCT 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

CSC 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa a súa opinión sobre 

comportamentos correctos coa axuda de 

preguntas. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CSC 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina as sílabas con grupos 

consonánticos presentes nas palabras da 

audición. 

 

CL 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

96 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto O peixe 

máxico, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de textos 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

O peixe máxico e o texto dialogado Encontro. 

• Recoñece a secuencia de 

acontecementos. 

• Caracteriza os personaxes do conto. 

• Explica o final do conto. 

• Inventa outro título para o conto e 

escríbeo. 

• Identifica significados opostos en palabras 

do texto. 

• Le con entoación e ritmo correctos o 

poema en letra composta O pingüín? 

• Identifica accións mencionadas no poema. 

• Interpreta palabras das lecturas, coa axuda 

do contexto e amplía o seu vocabulario. 

CL 

CMCT 

AA 

 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Establece comparacións entre o texto lido 

e outras versións que coñezan de películas de 

debuxos animados, cómics… 

• Valora os comportamentos dos 

personaxes e rexeita visións sexista deles. 

 

CL 

CEC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  O peixe máxico 

e extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas 

(emprego de maiúscula en nomes propios).  

• Escribe oracións formando unha secuencia 

do itinerario marcado nun mapa.. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, unha oración 

explicando a onde lle gustaría ir de excursión.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, coa axuda dun modelo, un texto 

en que relata unha experiencia persoal: unha 

visita (real ou imaxinada) ao acuario e atendendo 

a cuestións como: cando foi, a onde foi, con quen 

foi. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde, trazando e enlazando 

correctamente as letras tanto minúsculas coma 

maiúsculas.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas. 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica a norma ortográfica do son Z 

• Recoñece a alternancia ortográficas no 

uso de c e z  ao formar os plurais de palabras 

rematadas en z (rapaz-rapaces). 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Identifica palabras antónimas. 

• Localiza o verbo en oracións dadas. 

• Discrimina os grupos consonánticos cr, gr, 

gl e resolve correctamente a actividade da 

audición. 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

• Compara formas léxicas en galego e en 

castelán a partir de termos traballados na 

unidade. 

• Mostra interese para superar as 

interferencias do castelán nas súas producións 

orais e escritas. 

 

AA 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo O peixe máxico, un 

texto dialogado Encontro e un texto poético O 

pingüín con expresividade, entoación e ritmos 

axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece as palabras que riman no 

poema O pingüín? 

• Aplica os coñecementos sobre a rima para 

re construír nunha estrofa. 

CL 

CEC 

B5-5. Amosar interese, 

respecto e tolerancia 

ante as diferenzas 

persoais, sociais e 

culturais. 

 

B5-5.1.Amosa curiosidade 

por coñecer outros costumes 

e formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade 

 

• Analiza o comportamento dos personaxes 

fuxindo de valoracións sexistas das actividades 

que relizan no conto. 

 

CL 

CSC 
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TEMA 12 

Temporalización: 4.ª semana de abril e 1ª de maio 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre os animais e o 

contorno natural. 

• Ampliación do vocabulario 

relacionado cos animais do bosque e 

o contorno natural. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta atenta de 

onomatopeas para relacionalas cos 

animais da lámina. 

• Localización na lámina dos 

animais. 

• Comparación de dous animais 

da lámina coa axuda dun modelo. 

• Discriminación auditiva do 

fonema que corresponde en cada 

caso para completar as palabras da 

audición coa grafía axeitada.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Expresión de opinión sobre 

comportamentos correctos cos 

animais que viven en liberdade. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto As tres cabras. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

actitudes e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Identificación de sinónimos. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado A 

ponte! 

• Lectura comprensiva do texto 

informativo Bolboretas.  

• Lectura de diferentes formas de 

letra (composta e ligada). 

 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Uso da maiúscula no inicio de 

texto e despois de punto. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade (uso de 

maiúscula no escrito) e poñendo 

atención aos enlaces das letras e á 

separación de palabras. 

• Escritura de oracións 

practicando as estruturas traballadas. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Identificación do titular copia de 

datos dunha noticia. 

• Exercicio da caligrafía con 

maiúsculas e minúsculas. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Redacción, coa axuda dun 

modelo, dunha noticia protagonizada 

por un animal. 

• Escritura libre: explicar como é 

o animal do bosque preferido. 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

•  

• As formas verbais: pasado, 

presente e futuro. 

• Marcadores textuais de tempo 

(agora, antes, despois). 

• Identificación de tempo verbal 

contestando as preguntas Cando foi?  

• Concordancia entre o verbo e o 

suxeito. 

• Identificación de accións en 

imaxes. 

• A maiúscula e o punto. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

• BLOQUE 5. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto popular. 

• Caracterización de personaxes. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado Encontro! 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Localiza un animal da lámina a partir dos 

sons que escoita na audición. 

CL 

CD 

CSC 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas respondendo  

preguntas sobre os animais e o mundo mariño.  

• Explica características dos animais da 

lámina e desígnaos cos nomes correctos. 

• Compara dous animais da lámina coa 

axuda dun modelo empregando vocabulario 

axeitado. 

CL 

AA 

CMCT 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

IE 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa opinións sobre de maneira 

razoada e rexeita o maltrato aos animais. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CSC 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina os sons K, B e P e completa 

coas grafías correspondentes as palabras da 

audición. 

 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto As tres 

cabras, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

As tres cabras e o texto dialogado A ponte. 

• Recoñece a secuencia de 

acontecementos. 

• Caracteriza os personaxes do conto. 

• Explica detalles importantes da historia. 

• Identifica significados sinónimos en 

palabras do texto. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

informativo en letra composta As bolboretas. 

• Extrae datos de interese do texto 

informativo. 

• Interpreta palabras das lecturas, coa axuda 

do contexto e amplía o seu vocabulario. 

CL 

CMCT 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Establece comparacións entre o texto lido 

e outras versións que coñezan de películas de 

debuxos animados, cómics… 

• Valora os comportamentos dos 

personaxes e ofrece outras solucións ao conflito 

presente na historia. 

 

CL 

CEC 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  As tres cabras e 

extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas 

(de maiúscula).  

• Escribe o titular e datos dunha noticia. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, unha oración 

explicando cal é o seu animal preferido.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, coa axuda dun modelo, unha 

noticia sobre un animal atendendo a cuestións 

como: Quen foi o protagonista? Que ocorreu? 

Onde e cando pasou? 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde,  trazando e enlazando 

correctamente as letras tanto minúsculas coma 

maiúsculas.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

 

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Identifica os verbos que indican accións en 

presente, pasado e futuro. 

• Aplica mecanismos básicos de 

conxugación verbal. 

• Constrúe oracións atendendo á 

concordancia da forma verbal cos marcadores 

temporais onte, hoxe e mañá, ou antes, agora 

despois.  

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e5 a necesidade 

de cinguirse a elas. 

• Aplica a norma ortográfica do uso de 

maiúcula ao escribir un texto na palabra inicial e 

despois de punto. 

• Recoñece erros ortográficos no uso de 

maiúscula despois de punto. 

•  

CL 

AA 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Identifica palabras sinónimas. 

• Transforma oracións cambiando o tempo 

verbal. 

• Completa oracións cun verbo axeitado ao 

contexto. 

• Discrimina sons correspondentes ás 

grafías c, v, p  e resolve correctamente a 

actividade da audición. 

 

CL 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Mostra interese para superar as 

interferencias do castelán nas súas producións 

orais e escritas. 

 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo As tres cabras, un 

texto dialogado A ponte e un texto informativo 

Bolboretas con expresividade, entoación e ritmos 

axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

 CL 

 

 

TEMA 13 

Temporalización: 2.ª e 3ª semana de maio 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

sobre sobre a hora e o coñecemento 

das froitas e verduras.  

• Ampliación do vocabulario 

relacionado coa horta, as plantas, as 

froitas e as verduras. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dunha receita de 

macedonia e identificación da froita 

que non se usou. 

• Localización na lámina do 

animal solución da adiviña. 

• Descrición oral dunha planta.  

• Discriminación de palabras que 

teñen o son X.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Conversa sobre as froitas e 

verduras que coñecen e lles gustan e 

a importancia de comer froitas e 

verduras. 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter 

específico procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto Unha cenoria 

xigante. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

actitudes e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Interpretación de significados. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado En 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

 

equipo. 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do poema 

 As flores vanse vestir.  

• Lectura comprensiva do texto 

informativo Unha planta curiosa: o 

xirasol, para completar unha ficha 

sobre la planta. 

capacidade de selección de 

textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e 

respecto pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Uso de m antes de b. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade (uso de mp) e 

poñendo atención aos enlaces das 

letras e á separación de palabras. 

• Escritura de oracións 

practicando as estruturas traballadas. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Descrición dunha hortaliza. 

• Exercicio da caligrafía con 

palabras con mb. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura da ficha dunha planta, 

seguindo un modelo. 

• Escritura libre: explicar como é 

a froita preferida. 

 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

• O suxeito da oración.  

• Identificación do suxeito da 

oración contestando a pregunta 

Quen? 

• O uso de m antes de b. 

• Discriminación dos sons da 

grafía x. 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

 B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así coma as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto popular. 

• Caracterización de personaxes. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado En equipo! 

• Recitación expresiva do texto 

poético As flores vanse vestir? 

• Interpretación de 

personificacións no poema. 

• Recoñecemento de palabras 

que riman. 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Comprende o sentido xeral da receita 

presentada na audición e identifica a froita que 

non se usou na súa elaboración. 

 

CL 

CD 

IE 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas respondendo  

preguntas sobre as plantas da horta, froitas e 

verduras.  

• Localiza froitas e plantas, desígnaas co 

termo axeitado e explica algunha característica 

distintiva. 

• Elabora un texto descritivo oral explicando 

características dunha planta da lámina e 

seguindo unha orde. 

¡ 

CL 

AA 

CMCT 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 

CL 

IE 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa a súa opinión sobre 

comportamentos correctos coa axuda de 

preguntas. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina as sílabas con grupos 

consonánticos presentes nas palabras da 

audición. 

 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto Unha 

cenoria xigante, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

Unha cenoria xigante e o texto dialogado En 

equipo. 

• Recoñece a secuencia de 

acontecementos. 

• Caracteriza os personaxes do conto e a 

orde de aparición. 

• Engade palabras dun campo semántico. 

• Escribe o final do conto. 

• Le con entoación e ritmo correctos o 

poema en letra composta As flores vanse vestir? 

• Identifica a personificación das flores 

empregada no poema para caracterizar as flores. 

• Interpreta palabras das lecturas, coa axuda 

do contexto e amplía o seu vocabulario. 

CL 

CEC 

AA 

 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Valora os comportamentos dos 

personaxes e propón outras maneiras de resolver 

o problema que teñen. 

 

CL 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  As tres cabras e 

extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas 

(uso de mb).  

• Escribe oracións descritivas da cenoria 

escollendo adxectivos axeitados. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, unha oración para 

explicar cal é a súa froita preferida.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, coa axuda dun modelo, unha ficha 

dunha planta localizando previamente os datos 

no texto informativo Unha planta curiosa: o 

xirasol. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde,  trazando e enlazando 

correctamente as letras tanto minúsculas con 

maiúsculas.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Identifica o suxeito da oraición facendo a 

pregunta Quen? 

• Constrúe oración poñendo atención á 

concordancia do suxeito co predicado.  

• Completa oracions escollendo o suxeito 

axeitado para a acción ilustrada. 

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

 

• Aplica a norma ortográfica do uso de m 

antes de p. 

 
CL 

 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Identifica palabras que pertencen ao 

campo semántico das hortalizas. 

• Discrimina o son X do S e de KS e resolve 

correctamente a actividade da audición. 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara formas léxicas en galego e en 

castelán a partir de termos traballados na 

unidade. 

• Mostra interese por superar as 

interferencias do castelán nas súas producións 

orais e escritas. 

 

CL 

AA 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta textos adecuados 

aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo As tres cabras, un 

texto dialogado En equipo e un texto poético As 

flores vanse vestir con expresividade, entoación e 

ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, á 

entoación e á linguaxe non verbal. 

 

CL 

CEC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece as palabras que riman no 

poema As flores vanse vestir. 

• Identifica as flores mencionadas no poema 

e explica con que profesión aparecen  

personificadas. 

 

CL 

CEC 

 

TEMA 14 

Temporalización: 4.ª semana de maio e 1ª de xuño 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián. 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

persoais sobre as feiras de artesanía. 

• Ampliación do vocabulario 

relacionado cos obxectos, cos 

materiasi e con algúns traballos 

tradicionais. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta atenta dun 

diálogo en que se describe un obxecto 

e identificación del. 

• Localización na lámina de 

diferentes obxectos e o tipo de 

material empregado. 

• Comparación de dous animais 

da lámina coa axuda dun modelo. 

• Anuncio do posto da feira. 

• Discriminación auditiva do 

fonema que corresponde en cada 

caso para completar as palabras da 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter específico 

procedentes de diferentes 

soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

audición coa grafía axeitada.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Expresión de opinión sobre os 

diferentes oficios e profesións. 

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto O honrado 

canteiro. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

actitudes e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado Un 

agasallo de pedra! 

• Lectura comprensiva do texto 

informativo Unha planta moi útil.  

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de 

selección de textos do seu 

interese, así como ser quen 

de expresar preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Uso de m antes de p. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade (uso de mp) e 

poñendo atención aos enlaces das 

letras e á separación de palabras. 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e respecto 

pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Escritura de oracións 

practicando as estruturas traballadas. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Clasificación das características 

dun obxecto. 

• Exercicio da caligrafía con 

palabras con mp. 

• Previsión da extensión de 

palabras e oracións. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Redacción, coa axuda dun 

modelo, dunha etiqueta dun produto 

artesanal e escoller unha frase 

atractiva, slogan. 

• Escritura libre: explicar que 

mercaría nunha feira de artesanía. 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

• O predicado da oración 

• Identificación do predicado da 

oración contestando a pregunta Que? 

• Uso de m antes de p. 

• Concordancia entre o verbo e o 

suxeito. 

 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto popular. 
B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Caracterización dun personaxe 

fantástico. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado Un agasallo de pedra. 

 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Capta o sentido global da descrición oral e 

identifica o obxecto entre outros semellantes. 

 

CL 

CD 

CMCT 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas respondendo  

preguntas sobre obxectos da feira de artesanía, 

os materiais e as formas. 

• Explica características dos obxectos da 

lámina e desígnaos cos nomes correctos. 

• Elabora un anuncio para un posto de feira 

que poida ser publicitado en voz alta, entóaao de 

forma correcta.  

CL 

CMCT 

AA 

 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 
CL 

 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Valora de forma positiva todos os traballos 

e e usa unha linguaxe respectuosa coas 

diferenzas, en especial ao xénero e á raza. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 

CSC 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

119 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina os sons que faltan para 

completar as palabras da audición sen incorrer en 

castelanismos. 

 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto O honrado 

canteiro, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

O honrado canteiro e o texto dialogado Un 

agasallo de pedra. 

• Recoñece causas do comportamento dos 

personaxes. 

• Explica detalles importantes da historia. 

• Identifica o significado de palabras do 

texto. 

• Le con entoación e ritmo correctos o texto 

informativo en letra composta Unha planta moi 

útil. 

• Extrae datos de interese do texto 

informativo. 

• Interpreta palabras das lecturas, coa axuda 

do contexto e amplía o seu vocabulario. 

•  

CL 

CEC 

AA 

B2-6. Amosar interese 

polos textos escritos 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-6.1.Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

 

• Valora os comportamentos dos 

personaxes e ofrece unha explicación ao 

comportamento da fada. 

 

CL 

CSC 

EI 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  O honrado 

canteiro e extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

• Escribe en pauta dobre poñendo atención 

á dimensión das letras. 

• Escribe ditados, preparados previamente, 

que conteñen palabras e oracións coñecidas e 

que supoñen algunhas dificultades ortográficas 

(uso de mp).  

• Selecciona e clasifica datos dun obxecto: 

Para que serve? De que está feito? 

 

CL 

AA 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, con axuda dun modelo, unha 

etiqueta dun produto artesanal e escolle un 

slogan axeitado. 

 

CL 

AA 

EI 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde,  trazando e enlazando 

correctamente as letras tanto minúsculas coma 

maiúsculas.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

 

CL 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

 

• Recoñece e distingue, polo uso, palabras 

de diferente tipo. 

• Identifica o predicado de oracións simples 

respondendo a pregunta Que fai? 

• Escribe un predicado para un suxeito 

dado. 

• Constrúe oracións atendendo á 

concordancia entre o suxeito e o predicado.  

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e5 a necesidade 

de cinguirse a elas. 

 

• Aplica a norma ortográfica do uso de m 

antes de p completando correctamente palabras. 

• Recoñece erros ortográficos no uso de m 

antes de p e b. 

 

CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Identifica palabras do campo semántico 

das hortalizas. 

• Asocia palabras coa súa definición. 

• Completa oracións con enunciados 

axeitados á concordancia. 

• Resolve correctamente a actividade da 

audición discriminando os sons que faltan para 

completar correctamente a palabra. 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Mostra interese por corrixir as 

interferencias do castelán nas súas producións 

orais e escritas. 

 
CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada textos 

adecuados aos 

intereses infantís para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo O honrado canteiro, 

un texto dialogado Un agasallo de pedra e un 

texto informativo Unha planta moi útil con 

expresividade, entoación e ritmos axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

CEC 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

 CL 

CEC 

 

TEMA 15 

Temporalización: 2.ª e 3ª semana de xuño 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

• Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

• Comprensión e produción de textos 

orais moi sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica coma os de uso cotián 

(breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe 

e aplicación sobre a organización do 

traballo). 

• Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes situacións comunicativas cotiás 

(conversas e exposicións orais) e respecto 

polas opinións de quen fala, sen 

interrupcións inadecuadas. 

• Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas da aula 

(peticións, anuncios, ordes, explicacións 

sinxelas, avisos, instrucións, conversas ou 

pequenas narracións), con respecto polas 

normas que rexen a interacción oral 

(quendas de palabra, mantemento do 

tema, mostra de interese, mirar a quen fala 

e actitude receptiva de escoita). 

 

• Intercambio de experiencias 

sobre sobre os museos e sobre o 

interese por aprender cousas novas.  

• Ampliación do vocabulario 

relacionado cos museos, as persoas 

que traballan neles, os diferentes tipos 

de museo, etc. 

• Participación activa nas 

conversas da aula para expresar 

experiencias e opinións. 

• Resposta a preguntas sobre as 

situacións da lámina. 

• Escoita atenta dun guía do 

museo para ordenar o itinerario da 

visita. 

• Localización na lámina e 

interpretación de carteis informativos. 

• Formulación de preguntas ao 

guía do museo para obter información.  

• Discriminación de palabras que 

teñen grafía x con son KS.  

• Respecto e valoración dos 

outros, das súas opinións e dos seus 

gustos. 

• Expresión de desexos 

relacionados coa aprendizaxe e co 

futuro. 

 

B1-2.Comprender 

informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter específico 

procedentes de diferentes 

soportes. 

B1-3.Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios 

do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-4.Manter unha adecuada 

actitude de escoita, ante 

situacións comunicativas 

cotiás, respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-5.Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

B1-8. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e entoación 

adecuadas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

LER 

• Interpretación da información das 

ilustracións.  

• Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados aos intereses infantís para 

chegar progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

• Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias e de 

regulación da convivencia. 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do conto A nena que foi á 

Lúa. 

• Comprensión das ilustracións 

que acompañan o texto.  

• Actividades de comprensión do 

texto: identificación de personaxes, 

actitudes e secuencia. 

• Ampliación de vocabulario 

recorrendo ao contexto da lectura.  

• Identificación de verbos 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información procedente de 

ilustracións. 

B2-3.Ler de forma guiada, 

textos sinxelos adecuados aos 

seus intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras. 

B2-4.Usar as bibliotecas da 

aula e do centro, respectando 

as normas básicas de 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Adquisición progresiva da 

autonomía lectora, da capacidade de 

elección de temas e de textos e de 

expresión das preferencias persoais. 

• Introdución ao uso xeral das 

bibliotecas da aula e ao centro, como 

instrumento de busca de información e 

fonte de recursos textuais diversos. 

 

sinónimos. 

• Lectura comprensiva e 

dramatizada dos texto dialogado Que 

lonxe… 

• Lectura comprensiva e 

expresiva do poema 

O chifre.  

• Escolla de lecturas ao longo do 

trimestre para gozo persoal. 

 

funcionamento. 

B2-6. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

B2-7. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de 

selección de textos do seu 

interese, así como ser quen 

de expresar preferencias. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

ESCRIBIR 

• Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, 

descricións, explicacións elementais). 

• Respecto polas convencións xerais 

da escrita: uso de maiúsculas e punto. 

• Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e respecto 

pola norma ortográfica.  

• Interese polos textos escritos como 

medio de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de experiencias, de 

regulación da convivencia e de expresión 

creativa. 

 

• Exercicio de caligrafía en pauta 

dobre. 

• Ditado preparado con contidos 

ortográficos da unidade (uso do signo 

de interrogación) e poñendo atención 

aos enlaces das letras e á separación 

de palabras. 

• Escritura de oracións 

practicando as estruturas traballadas. 

• Previsión da dimensión das 

letras en palabras e oracións 

utilizando a pauta dobre. 

• Escritura dunha secuencia. 

• Interpretación do plano sinxelo 

da planta dun museo. 

• Escritura, con axuda das 

ilustracións e dos marcadores textuais 

de tempo dunha visita a un museo. 

• Presentación de traballos con 

limpeza, claridade e orde.  

• Escritura libre: explicar que 

museo lle gustaría visitar. 

 

B3-1.  Producir e reescribir 

textos sinxelos relativos a 

situacións cotiás infantís, 

aqueles propios dos medios 

de comunicación ou os 

relacionados coa escola, 

respectando as convencións 

elementais da escrita. 

B3-3. Elaborar textos moi 

sinxelos que combinen a 

linguaxe verbal e a non verbal. 

B3-6. Interesarse pola 

presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• Inicio na identificación implícita e 

uso dalgúns termos lingüísticos 

elementais: denominación dos textos 

traballados; palabra e sílaba e nome 

•  

• O predicado nominal. 

• Identificación do predicado 

nominal a partir das preguntas Como 

B4-1.  Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

propio. 

• Iniciación ao coñecemento das 

normas ortográficas máis sinxelas.  

• Recoñecemento da relación entre 

son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como 

instrumento  para a segmentación da 

escritura. 

• Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada  

 

é? Como son?  

• Función do signo de 

interrogación. 

• Discriminación dos sons da 

grafía x. 

 

lingua. 

B4-2.  Coñecer, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas.  

B4-3.  Recoñecer a relación 

entre son e grafía así como as 

palabras como instrumento 

para a segmentación da 

escritura. 

B4-4.  Comparar aspectos 

básicos das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• Lectura guiada de textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

• Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

• Lectura dunha adaptación dun 

conto. 

• Análise de elementos 

fantásticos e realistas do conto. 

• Dramatización dunha escena 

relacionada co conto do texto 

dialogado Que lonxe… 

• Recitación expresiva do texto 

poético O chifre. 

• Interpretación de onomatopeas 

no poema. 

 

B5-2. Ler de forma guiada, 

textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 

expresividade e autonomía 

lectoras.  

B5-4. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso e gozo persoal. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1-2.Comprender 

informacións 

audiovisuais sinxelas 

de carácter específico 

procedentes de 

diferentes soportes. 

B1-2.1.Comprende 

informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de 

documentos audiovisuais 

sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi 

redundantes co contido. 

 

• Responde correctamente as preguntas de 

comprensión literal sobre un texto oral. 

• Recoñece datos non explícitos e relaciona 

o argumento dos textos escoitados coas propias 

experiencias. 

• Comprende o sentido global da explicación 

do guía do museo e ordena o itinerario da visita. 

 

CL 

CD 

CSC  

CMCT 

B1-3.Comprender e 

producir textos orais 

sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

B1-3.1.Participar nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e respondendo se 

é preciso. 

 

• Participa nas conversas sobre os museos, 

as persoas que traballan nel, os tipos de museos, 

a importancia de aprender, etc.  

• Localiza as indicacións do plano do museo 

no escenario. 

• Formula preguntas ao guía do museo 

axeitadas. 

 

CL 

AA 

CMCT 

IE 

B1-4. Manter unha 

adecuada actitude de 

escoita, ante situacións 

comunicativas cotiás, 

respectando as 

intervencións dos e das 

demais. 

B1-4.1.Atende as 

intervencións dos e das 

demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

• Escoita activamente as intervencións dos 

interlocutores respectando os sentimentos e as 

opinións dos compañeiros. 

 
CL 

B1-5. Participar nas 

diversas situacións de 

interacción oral que se 

producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

que rexen a interacción 

oral 

B1-5.1.Respecta as quendas 

de palabra nos intercambios 

orais 

B1-5.3.Utiliza a lingua galega 

en calquera situación de 

comunicación dentro da aula 

e valora o seu uso fóra dela. 

B1-5.4.Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo. 

• Respecta a quenda de palabra e as 

normas e fórmulas de cortesía nas intervencións 

• Expresa a súa opinión sobre 

comportamentos correctos coa axuda de 

preguntas. 

• Axusta as súas intervencións ao tema 

utilizando un vocabulario axeitado. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-8. Interesarse por 

amosar unha pronuncia 

e entoación adecuadas. 

 

 

B1-8.1.Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e a entoación 

adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da 

lingua galega. 

• Utiliza un ton de voz adecuado e a 

pronuncia correcta e utiliza xestos axeitados ao 

discurso. 

• Discrimina o son KS do x en palabras 

presentadas na audición. 

 

CL 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2-2.Interpretar e 

comprender, de 

maneira xeral, a 

información procedente 

de ilustracións. 

B2-1.1.  Interpreta e 

comprende de maneira xeral, 

a información de ilustracións. 

 

• Fai hipóteses de lectura antes de ler, a 

partir do título e das ilustracións. 

• Comprende o contido do conto A nena que 

foi á Lúa, coa axuda das ilustracións. 

 

CL 

B2-3. Ler de forma 

guiada textos sinxelos 

adecuados aos seus 

intereses para chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras. 

B2-3.1.Descodifica de forma 

adecuada na lectura de texto 

moi sinxelos. 

B2-3.2.Le textos sinxelos en 

voz alta acadando 

progresivamente a velocidade 

axeitada. 

• Le con entoación e ritmo correctos o conto 

A nena que foi á Lúa e o texto dialogado Que 

lonxe… 

• Responde preguntas relacionadas coa 

commprensión global do texto 

• Recoñece as oracións da secuencia de 

acontecementos. 

• Explica o final do conto. 

• Identifica o termo sinónimo dun verbo entre 

outros verbos. 

• Le con entoación e ritmo o poema O chifre. 

• Interpreta palabras das lecturas, coa axuda 

do contexto e amplía o seu vocabulario. 

 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

 

B2-4.Usar as 

bibliotecas da aula e do 

centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento. 

B2-4.1Utiliza as bibliotecas 

da aula e do centro, 

respectando as normas 

básicas de funcionamento. 

 

 

• Selecciona lecturas ao longo do trimestre 

por gozo persoal. 

 CL 

IE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-7. Amosar certa 

autonomía lectora e 

capacidade de 

selección de textos do 

seu interese, así como 

ser quen de expresar 

preferencias. 

B2-7.2.Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

 

• Valora o contido do conto  A nena que foi á 

Lúa e extrae unha reflexión sobre a historia. 

 CL 

CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3-1.  Producir e 

reescribir textos 

sinxelos relativos a 

situacións cotiás 

infantís, aqueles 

propios dos medios de 

comunicación ou os 

relacionados coa 

escola, respectando as 

convencións elementais 

da escrita. 

B3-1.2. Elabora pequenos 

textos con certa coherencia e 

de xeito creativo. 

B3-1.3. Usa o punto nos seus 

escritos. 

B3-1.4. Interésase por aplicar 

as regras ortográficas, con 

especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

B3-1.6. Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes, descricións e 

explicacións elementais. 

 

• Escribe a califrafía en pauta dobre 

poñendo atención á dimensión das letras. 

• Escribe un ditado, preparado previamente, 

poñendo atención á ortografía (uso do signo de 

interrogación), os enlaces das letras e a 

separación de palabras. 

• Ordena, escribe e completa unha 

secuencia de accións. 

• Formula preguntas por escrito. 

• Escribe de maneira libre, aplicando os 

coñecementos adquiridos, que tipo de museo lle 

gustaría visitar.  

 

CL 

AA 

IE 

B3-3.  Elaborar textos 

sinxelos que combinen 

a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

 

B3-3.1. Elabora textos moi 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal. 

 

• Escribe, coa axuda dun modelo, o itinerario 

da visita ao museo seleccionando previamente a 

orde nun plano e empregando marcadores 

temporais. 

 

CL 

AA 

B3-6.  Interesarse pola 

presentación dos 

traballos escritos e 

valorar a lingua escrita 

como medio de 

comunicación e de 

expresión creativa. 
 

B3-6.1. Interésase pola 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza 

e calidade tipográfica. 

B3-6.2. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa 

 

 

• Presenta os seus traballos con limpeza, 

claridade e orde,  trazando e enlazando 

correctamente as letras tanto minúsculas con 

maiúsculas.  

• Adecúase ao espazo de que dispón na 

pauta para escribir e respecta a separación entre 

palabras. 

• Mostra interese na revisión e corrección de 

textos e corrixe os erros detectados.  

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4-1. Utilizar 

terminoloxía lingüística 

e gramatical moi 

básica, como apoio á 

comprensión e 

produción de textos, así 

como aplicar o seu 

coñecemento no uso da 

lingua. 

 

B4-1.1.Sinala a denominación 

dos textos traballados e 

recoñece nestes, de forma 

xeral, palabras e sílabas. 

B4-1.2.Diferencia as sílabas 

que forman cada palabra.  

• Sinala o predicado de oracións atributivas.  

• Forma oracións atributivas atendendo á 

concordancia entre o suxeito e o atributo, e utiliza 

a forma verbal do verbo ser en singular ou plural 

segundo corresponda. 

• Identifica o suxeito da oración facendo a 

pregunta Como é? Como son? 

• Completa oracions cun atributo axeitado. 

 

CL 

AA 

B4-2. Coñecer, de 

forma xeral, as normas 

ortográficas máis 

sinxelas.  

 

B4-2.1.Coñece, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

 

• Aplica a norma ortográfica do uso do signo 

de interrogación nas preguntas. 

 CL 

B4-3. Recoñecer a 

relación entre son e 

grafía así coma as 

palabras como 

instrumento para a 

segmentación da 

escritura. 

 

B4-3.1.Recoñece a relación 

entre son e grafía. 

B4-3.2.Separa as palabras 

que conforman un enunciado 

• Relaciona coa orde axeitada os elementos 

da oración e forma oracións coherentes. 

• Discrimina o son X do S e do KS e resolve 

correctamente a actividade da audición. 

 

CL 

B4-4.  Comparar 

aspectos básicos das 

linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada. 

 

B4-3.1.Compara aspectos 

moi elementais e evidentes 

(gráficos, fonéticos, 

sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

• Compara formas léxicas en galego e en 

castelán a partir de termos traballados na 

unidade. 

• Mostra interese por superar as 

interferencias do castelán nas súas producións 

orais e escritas. 

 

CL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-2. Ler de forma 

guiada, textos 

adecuados aos 

intereses infantís, para 

chegar 

progresivamente á 

expresividade e 

autonomía lectoras.  

 

B5-2.1.Le de forma guiada, 

textos en silencio, adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

autonomía lectora. 

B5-2.2.Le de forma guiada e 

en voz alta, textos adecuados 

aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

• Le un texto narrativo A nena que foi á Lúa, 

un texto dialogado Que lonxe… e un texto poético 

O chifre con expresividade, entoación e ritmos 

axeitados 

• Participa na dramatización do texto 

dialogado poñendo atención ao ton de voz, a 

entoación e a linguaxe non verbal. 

 

CL 

CEC 

CMCT 

 

B5-4. Valorar a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo 

de comunicación e 

como recurso e gozo 

persoal. 

 

B5-4.1.Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo 

persoal 

 

• Expresa a súa opinión sobre os textos 

lidos e as historias que presentan. 

• Recoñece as palabras que riman no 

poema O chifre. 

• Identifica palabras que lembran a 

onomatopea do son do chifre no poema e 

asóciaos con efecto deste son. 

 

CL 

CEC 
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MATEMÁTICAS  

OBXECTIVOS 

• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 
para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces 
de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana 

 

 

TEMA 1 

Temporalización: 1.ª e 2ª semana de outubro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos. Resultados obtidos. 

• Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Cuantificación e comparación 

de elementos representados en 

ilustracións en termos de pouco, 

moito, ningún, máis ou menos. 

• Elección de datos para a 

resolución de problemas e iniciación 

na representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

 

B1-1. Expresar verbalmente 

de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

 

B1-9. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer 

matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Orde numérica.  

• Utilización dos números ordinais. 

•  Comparación de números. 

• O Sistema de Numeración Decimal: 

 

• Lectura, escritura, conteo e 

comparación de números ata o 9. 

 

• Identificación e conteo de 

elementos en conxuntos. 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

valor posicional das cifras. 

• Operacións con números naturais: 

adición, subtracción, multiplicación e 

división. 

• Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

• Construción de series ascendentes 

e descendentes. 

 

 

 

 

• Distinción de números maiores 

e menores ata o 9. 

 

• Cálculos sinxelos con apoio 

gráfico. 

 

• Formación de series numéricas 

crecentes e decrecentes. 

 

seu valor, en situacións da 

vida cotiá. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-1. Expresar 

verbalmente de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

B1-1.1. Comunica 

verbalmente de forma 

razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema 

de matemáticas ou en 

contextos da realidade. 

• Comprende a situación representada 

nunha ilustración e responde verbalmente ás 

preguntas que se lle formulan contando 

elementos e empregando números, conceptos 

espaciais, sumas e restas, estimacións, 

comparación de medidas temporais, cantidades e 

prezos segundo sexa necesario. 

 

CL 

CMCT 

AA 

B1-9. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada. 

 

• IInterésase por realizar os seus traballos 

de forma ordenada e limpa e esfórzase por 

mellorar. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 

 

B2-1. Ler, escribir e 

ordenar, utilizando 

razoamentos 

apropiados, distintos 

tipos de números 

(romanos, naturais, 

fraccións e decimais 

ata as milésimas). 

B2-1.2. Le, escribe e ordena 

en textos numéricos e da vida 

cotiá números (naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de 

posición de cada unha das 

súas cifras. 

• Le, escribe, compara e ordena números 

cardinais ata o 99, en orde crecente e 

decrecente, e números ordinais ata o décimo 

• Le, escribe e ordena series de números 

ata o 99, e conta en orde crecente e decrecente 

ata o devandito número. 

 

 

CMCT 

IE 

B2-2. Interpretar 

diferentes tipos de 

números segundo o 

seu valor, en situacións 

da vida cotiá 

 

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións 

e decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada 

unha das súas cifras 

 

• Recoñece e interpreta números en 

diferentes ámbitos (enunciados de problemas, 

textos, rótulos táboas...). 

 

CL 

CMCT 
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TEMA 2 

Temporalización: 3.ª e 4ª semana de outubro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E 

ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. Estratexias e 

procedementos. Resultados obtidos. 

• Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

•  

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Resolución de problemas do 

tipo cantos hai contando elementos e 

empregando sumas. 

• Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

• Interese por encontrar relacións 

numéricas en situacións cotiás. 

B1-1. Expresar verbalmente 

de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

B1-9. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer 

matemático. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Orde numérica.  

• Utilización dos números ordinais.  

• Comparación de números. 

• O Sistema de Numeración Decimal: 

valor posicional das cifras. 

• Estimación de resultados. 

• Operacións con números naturais: 

adición, subtracción, multiplicación e 

división. 

• Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

• Utilización dos algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e división. 

• Construción de series ascendentes 

e descendentes. 

 

• Recontos e representación de 

datos en forma de suma. 

• Contar e escribir números ata o 

10. 

• Cálculos sinxelos con apoio 

gráfico. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de cálculo 

en combinacións numéricas do tipo 

n+0, n+1, n+2. 

• Formación de series numéricas 

crecentes e decrecentes. 

• Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións de 

suma. 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da 

vida cotiá. 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía 

das operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis 

axeitado. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA • Nocións espaciais básicas B4-6. Interpretar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

• Descrición de posicións e 

movementos. 

• Representación elemental do 

espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

 

 

segundo a posición dun obxecto: 

diante, detrás, dentro, fose, enriba, 

debaixo. 

 

representacións espaciais 

realizadas a partir de sistemas 

de referencia e de obxectos 

ou situacións familiares. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

B1-1.1. Comunica verbalmente 

de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema de matemáticas ou en 

contextos da realidade. 

• Comprende a situación 

representada nunha ilustración e 

responde verbalmente ás preguntas 

que se lle formulan contando 

elementos e empregando números, 

conceptos espaciais, sumas e restas, 

estimacións, comparación de medidas 

temporais, cantidades e prezos 

segundo sexa necesario. 

. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

• Interésase por realizar os seus 

traballos de forma ordenada e limpa e 

esfórzase por mellorar. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

 

 

B2-2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha 

das súas cifras.. 

• Recoñece e interpreta números 

en diferentes ámbitos (enunciados de 

problemas, textos, rótulos táboas...).. 

 
CMCT 

CL 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado. 

 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división 

• Realiza operacións de suma e 

de resta con números naturais, 

afianzando a automatización dos 

procesos 

CL 

CMCT 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-6. Interpretar 

representacións espaciais 

realizadas a partir de sistemas 

de referencia e de obxectos ou 

situacións familiares 

 

. B4-6.2. Interpreta e describe 

situacións, mensaxes e feitos 

da vida diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico 

axeitado: indica unha 

dirección, explica un 

percorrido, oriéntase no 

espazo.  

 

• Utiliza as nocións espaciais 

básicas, diante, detrás, entre, 

esquerda e dereita para realizar unha 

descrición da posición dun obxecto 

con respecto a un referente coñecido. 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

TEMA 3 

Temporalización: 1.ª e 2ª semana de novembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas 

•  Análise e comprensión do 

enunciado. Estratexias e 

procedementos. Resultados obtidos. 

• Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• .Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Resolución de problemas do 

tipo cantos quedan contando 

elementos e empregando restas. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

•  Interese por encontrar 

relacións numéricas en situacións 

cotiás. 

 

 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 

números. 

• O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

• Estimación de resultados. 

• Recontos e representación de 

datos en forma de resta. 

•  Cálculos sinxelos con apoio 

gráfico. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de cálculo 

en combinacións numéricas do tipo 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos 

escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), decidindo 

sobre o uso máis axeitado. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división 

•  Resolución de problemas da 

vida cotiá. 

• Utilización dos algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división 

n+0, n+1, n+2 e n+3. 

• Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións 

de resta. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

 

 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

• Descrición de posicións e 

movementos. 

• Representación elemental do 

espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

 

•  Nocións espaciais básicas 

segundo a posición dun obxecto: 

preto-lonxe, esquerda-dereita. 

 

B4-6. Interpretar representacións 

espaciais realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de obxectos 

ou situacións familiares. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende 

o enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema). 

 

 

• Entende a situación expresada 

no enunciado dun problema. 

• Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e realiza 

os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada. 

 

•  Interésase por realizar os seus 

traballos de forma ordenada e limpa e 

esfórzase por mellorar. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos 

escritos, cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), decidindo 

sobre o uso máis axeitado. 

 

 

B2-6.1. Realiza operacións 

con números naturais: 

suma, resta, multiplicación e 

división. 

 

 

 

• Realiza operacións de suma e 

de resta con números naturais, 

afianzando a automatización dos 

procesos. 

 
CMCT 

 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

 

B2-8.12. Elabora e usa 

estratexias de cálculo 

mental. 

 

 

• Calcula mentalmente sumas e 

restas de números dunha soa cifra e 

de números de dúas cifras rematadas 

en cero con e sen apoio gráfico. 

 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-6. Interpretar representacións 

espaciais realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares 

 

. B4-6.2. Interpreta e 

describe situacións, 

mensaxes e feitos da vida 

diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico 

axeitado: indica unha 

dirección, explica un 

percorrido, oriéntase no 

espazo.  

 

• Utiliza as nocións espaciais 

básicas, diante, detrás, entre, 

esquerda e dereita para realizar unha 

descrición da posición dun obxecto 

con respecto a un referente coñecido. 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

TEMA 4 

Temporalización: 3.ª e 4ª semana de novembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

 

•  Lectura comprensiva de 

enunciados 

•  Identificación do tipo de 

operacións (suma ou resta) que se 

deben realizar para resolver un 

problema. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

•  Interese por encontrar 

relacións numéricas en situacións 

cotiás. 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

• Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

 

• Os números do 11 ao 15. 

• Os números do 16 ao 19. 

• Descomposición de 

números do 10 ao 19 en decenas e 

unidades e na suma de 10 máis un 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

decimal: valor posicional das cifras. 

• Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

• Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

• Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

• Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

díxito. 

• Cálculo de sumas contando 

a partir do primeiro sumando con 

números ata o 19, con e sen apoio 

gráfico. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n+1, n+2 e n+3, 

n+4 e n+5. 

•  Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións 

de suma. 

 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

• Descrición de posicións e 

movementos. 

Representación elemental do espazo, 

escalas e gráficas sinxelas. 

• Nocións espaciais básicas 

segundo a posición dun obxecto: 

diante, detrás, entre.  

 

B4-6. Interpretar representacións 

espaciais realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de obxectos 

ou situacións familiares. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende 

o enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, contexto do problema). 

 

 

• Entende a situación expresada no 

enunciado dun problema. 

•  Emprega procesos de razoamento 

e estratexias de resolución, indica os 

pasos que vai seguir dunha forma 

ordenada e realiza os cálculos 

necesarios. 

 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada. 

• Interésase por realizar os seus 

traballos de forma ordenada e limpa e 

esfórzase por mellorar. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

 

B2-1.2. Le, escribe e ordena 

en textos numéricos e da vida 

cotiá números (naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de 

posición de cada unha das 

súas cifras. 

• Le, escribe, compara e ordena 

números cardinais ata o 99, en orde 

crecente e decrecente, e números 

ordinais ata o décimo. 

• Le, escribe e ordena series de 

números ata o 99, e conta en orde 

crecente e decrecente ata o devandito 

número.. 

 

CMCT 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado. 

B2-6.1. Realiza operacións 

con números naturais: suma, 

resta, multiplicación e 

división.. 

 

 

• Realiza operacións de suma e de 

resta con números naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá. 

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa 

estratexias de cálculo mental 

 

•  Descompón números de dúas 

cifras ata o 99 en decenas e unidades, 

fixándose na posición das súas cifras. 

• Indica as decenas e as unidades e 

a súa equivalencia. 

•  Calcula mentalmente sumas e 

restas de números dunha soa cifra e de 

números de dúas cifras rematadas en 

cero con e sen apoio gráfico 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

 

B2-9.1. Resolve problemas 

que impliquen dominio dos 

contidos traballados, 

utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de 

contraexemplos), creando 

conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e 

a conveniencia da súa 

utilización. 

• Utiliza estratexias persoais para 

resolver os problemas de diferentes tipos. 

• Analiza os datos, reflexiona sobre 

eles e aplica os seus coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

B4-6. Interpretar 

representacións espaciais 

realizadas a partir de sistemas 

de referencia e de obxectos ou 

situacións familiares 

 

. B4-6.2. Interpreta e 

describe situacións, 

mensaxes e feitos da vida 

diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico 

axeitado: indica unha 

dirección, explica un 

percorrido, oriéntase no 

espazo.  

 

• Utiliza as nocións espaciais 

básicas, diante, detrás, entre, esquerda e 

dereita para realizar unha descrición da 

posición dun obxecto con respecto a un 

referente coñecido. 

 

CL 

CMCT 

AA 

 

TEMA 5 

Temporalización: mes de decembro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• .Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións (suma) que se deben 

realizar para resolver un problema. 

• Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

• Cálculo de sumas contando 

a partir do primeiro sumando con e 

sen apoio gráfico.. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

• Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

• O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

• Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

• Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

• Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

• Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• Determinación do número 

anterior e posterior a un dado. 

• Sumas con números ata o 

19. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n+1, n+2, n+3, 

n+4, n+5, n+6, n+7, n+8 e n+9. 

• Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións 

de suma 

 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 4. MEDIDA 

 

• Unidades de medida do tempo 

e as súas relacións.  

• Os días da semana. 

 

B3-5. Coñecer as unidades de medida 

do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

 

 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado. 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división.. 

 

 

• Realiza operacións de suma 

e de resta con números naturais, 

afianzando a automatización dos 

procesos. 

 

 

CMCT 

 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental 

 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

 

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

• Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3-5. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relacións utilizándoas para 

resolver problemas da vida 

diaria.  

B3-5.1. Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e 

as súas relacións. Segundo, 

minuto, hora, día, semana e ano.  

• Enumera os días da 

semana e do mes. 

• Identifica e escribe o día 

anterior e posterior a un dado. 

CMCT 

 

 

 

TEMA 6 

Temporalización: 2.ª, 3.ª semana de xaneiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• .Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións (suma) que se deben 

realizar para resolver un problema. 

• Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

• Cálculo de sumas contando 

a partir do primeiro sumando con e 

sen apoio gráfico.. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

BLOQUE 2. NÚMEROS •  Lectura, escritura e 

descomposición de números en 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• .Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

 

 

decenas e unidades e en forma de 

suma. 

• Formación de serie de 

cadencia 2 ata o 19. 

• Cálculo de sumas de tres 

díxitos con números ata o 19. 

• As decenas ata o 90. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n+1, n+2 e n+3, 

n+4, n+5, n+6, n+8, n-0, n-1. 

•  Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións 

de suma. 

 

 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

• Posicións relativas de rectas e 

circunferencias. 

 

•  Distinción e trazo de liñas 

rectas, curvas e poligonais. 

•  Liñas abertas e pechadas. 

 

B4-4. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• .Calcula mentalmente 

sumas e restas de números dunha 

soa cifra e de números de dúas 

cifras rematadas en cero con e sen 

apoio gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

 

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

 

• . Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

• Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE4. XEOMETRÍA 

B4-4. Utilizar as propiedades 

de figuras planas para resolver 

problemas.  

 

B4-4.4. Utiliza a composición e 

descomposición para formar 

figuras planas e corpos 

xeométricos a partir doutras. 

 

•  Identifica e traza liñas 

rectas, curvas e poligonais tanto 

abertas como pechadas. 

 

CMCT 

 

 

TEMA 7 

Temporalización: 4.ª semana de xaneiro e 1ª de febreiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións que se deben realizar 

para resolver un problema. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

•  Problemas de resta e 

expresión de razoamentos 

matemáticos. 

 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• Lectura, escritura e 

descomposición de números ata o 

29. 

•  Cálculo de restas contando 

a partir do subtraendo ata o 

número 19 con e sen apoio gráfico. 

•  Formación de series de 

cadencias 2, 3 e 4. 

•  Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n-2 e n-3. 

•  Resolución de problemas 

mediante a expresión de situacións 

de resta. 

 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA • Descrición de obxectos do B3-2. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Desenvolvemento de 

estratexias para medir figuras de xeito 

exacta ou aproximada.  

 

ámbito próximo aplicando os 

conceptos alto-baixo, longo-curto, 

ancho-estreito.  

 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, capacidade, 

masa e tempo facendo previsións 

razoables. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

 

 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• .Calcula mentalmente 

sumas e restas de números dunha 

soa cifra e de números de dúas 

cifras rematadas en cero con e sen 

apoio gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. MEDIDA 

B3-2. Escoller os instrumentos 

de medida máis pertinentes en 

cada caso, estimando a medida 

de magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo e 

facendo previsións razoables.  

 

B3-2.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade 

máis axeitada para a expresión 

dunha medida. 

 

•  Utiliza procedementos e 

unidades non convencionais para 

medir e comparar a lonxitude, 

capacidade e masa dos obxectos 

do seu ámbito. 

•  Aplica os conceptos 

alto/baixo, longo/curto, 

ancho/estreito para describilos. 

 

CMCT 

AA 

 

 

TEMA 8 

Temporalización: 2.ª a 4ª semana de febreiro 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións que se deben realizar 

para resolver un problema. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas e 

representación de datos. 

•  Problemas de resta e 

expresión de razoamentos 

matemáticos. 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• Lectura, escritura e 

descomposición de números en 

decenas e unidades do 30 ao 39 e 

en forma de suma. 

•  Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n-0, n-1, n-2, n-

3, n-4 e n-5. 

•  Series numéricas ata o 39. 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

•  Unidades do Sistema Métrico 

• Distinción do alto, longo e 

ancho dun obxecto. 

•  Medida de lonxitudes e 

B3-1. Seleccionar instrumentos e 

unidades de medida usuais, facendo 

previamente estimacións e 

expresando con precisión medidas de 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

Decimal. 

•  Lonxitude, capacidade, masa, 

superficie e volume. 

•  Realización de medicións. 

•  Estimación de lonxitudes, 

capacidades, masas, superficies e 

volumes de obxectos e de espazos 

coñecidos, elección da unidade e os 

instrumentos máis adecuados para 

medir e expresar a medida. 

•  Explicación oral e escrita do 

proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos 

procedementos utilizados. 

• esolución de problemas de 

medida. 

distancias con medidas naturais: 

paso, pé e palmo. 

•  O centímetro como unidade 

de medida convencional. 

•  Uso da regra. 

•  Comparación de masas de 

distintos obxectos 

lonxitude, superficie, peso/masa, 

capacidade e tempo, en contextos 

reais. 

B3-2. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, capacidade, 

masa e tempo facendo previsións 

razoables. 

B3-3. Operar con diferentes medidas. 

B3-4. Utilizar as unidades de medida 

máis usuais, convertendo unhas 

unidades noutras da mesma 

magnitude, expresando os resultados 

nas unidades de medida máis 

axeitadas, explicando oralmente e por 

escrito o proceso seguido e 

aplicándoo á resolución de problemas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

158 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. MEDIDA 

B3-1. Seleccionar instrumentos 

e unidades de medida usuais, 

facendo previamente 

estimacións e expresando con 

precisión medidas de lonxitude, 

superficie, peso/masa, 

capacidade e tempo, en 

contextos reais 

 B3-1.1. Identifica as unidades do 

Sistema Métrico Decimal. Lonxitude, 

capacidade, masa, superficie e 

volume. 

 

• Mide en centímetros a 

lonxitude de obxectos utilizando a 

regra. 

 CMCT 

 

B3-2. Escoller os instrumentos 

de medida máis pertinentes en 

cada caso, estimando a medida 

de magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo e 

facendo previsións razoables.  

 

B3-2.2. Mide con instrumentos, 

utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade 

máis axeitada para a expresión 

dunha medida. 

 

•  Utiliza procedementos e 

unidades non convencionais para 

medir e comparar a lonxitude, 

capacidade e masa dos obxectos 

do seu ámbito. 

•  Aplica os conceptos 

alto/baixo, longo/curto, 

ancho/estreito para describilos. 

 

CMCT 

AA 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-3. Operar con diferentes 

medidas.  
B3-3.3. Compara e ordena 

medidas dunha mesma 

magnitude. 

 

• Compara e ordena tamaños 

mediante procedementos persoais. 

 
CMCT 

B3-4. Utilizar as unidades de 

medida máis usuais, 

convertendo unhas unidades 

noutras da mesma 

magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, 

explicando oralmente e por 

escrito o proceso seguido e 

aplicándoo á resolución de 

problemas.  

B3-4.2. Explica de forma oral e 

por escrito os procesos seguidos 

e as estratexias utilizadas en 

todos os procedementos 

realizados. 

• Describe oralmente que 

estimacións se utilizaron para 

comparar e ordenar cantidades da 

mesma magnitude. 
CL 

CMCT 

AA 

 

TEMA 9 

Temporalización: 1.ª e 2ª semana de marzo 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións (suma sen levar con 

números de ata dúas cifras) que se 

deben realizar para resolver un 

problema. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas do tipo A 

ten máis que B e representación 

de datos. 

•  Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Lectura, escritura e 

descomposición de números en 

decenas e unidades do 40 ao 59 e 

en forma de suma. 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

•  Sumas e restas de decenas 

completas. 

•  Formación de series de 

números do 40 ao 59 e series de 

cadencia 10. 

•  Cálculo de sumas sen levar 

con números ata o 59. 

•  Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n-2, n-3, n-4, n-

5, n-6, n-7, n-8 e n-9. 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

•  Medida do tempo: Unidades 

de medida do tempo e as súas 

relacións.. 

• Os días da semana como 

unidades de medida do tempo. 

•  Interpretación dun 

calendario. 

B3-5. Coñecer as unidades de medida 

do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. MEDIDA 

B3-5. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para 

resolver problemas da vida 

diaria.  

B3-5.1. Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e 

as súas relacións. Segundo, 

minuto, hora, día, semana e ano. 

• Enumera os días da 

semana e do mes. 

•  Identifica e escribe o día 

anterior e posterior a un dado. 

• Interpreta calendarios e 

asocia os meses do ano con 

actividades concretas. 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

TEMA 10 

Temporalización: da 3.ª semana de marzo á primeira de 

abril(comezo do 3º trimestre) 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do tipo de 

operacións (resta sen levar con 

números de ata dúas cifras) que se 

deben realizar para resolver un 

problema. 

•  Elección de datos para a 

resolución de problemas do tipo A 

ten máis que B e representación 

de datos. 

•  Recoñecemento de 

problemas de resta e expresión de 

razoamentos matemáticos. 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

(algoritmos escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• Lectura, escritura e 

descomposición de números en 

decenas e unidades do 60 ao 79 e 

en forma de suma. 

• Sumas e restas de decenas 

completas. 

•  Formación de series de 

números do 60 ao 79. 

• Comparación de números 

de dúas cifras (maior que e menor 

que). 

•  Cálculo de restas sen levar 

con números ata o 79. 

• Cálculo mental: inicio da 

elaboración de estratexias de 

cálculo en combinacións 

numéricas do tipo n-2, n-3, n-4, n-

5, n-6, n-7, n-8 e n+0, n+2, n+3, 

n+4, n+5, n+6 e n+7. 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA • Os días da semana como B3-5. Coñecer as unidades de medida 

do tempo e as súas relacións, 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

•  Medida do tempo: Unidades 

de medida do tempo e as súas 

relacións.. 

unidades de medida do tempo. 

•  Interpretación dun 

calendario. 

utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.1. Desenvolve e mostra 

actitudes axeitadas para o traballo 

en matemáticas: esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

• Interésase por realizar os 

seus traballos de forma ordenada e 

limpa e esfórzase por mellorar. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. XEOMETRÍA 

B4-5. Coñecer as 

características e aplicalas para 

clasificar: poliedros, prismas, 

pirámides; corpos redondos: 

cono, cilindro e esfera e os 

seus elementos básicos. 

B4-5.1. Identifica e nomea 

polígonos atendendo ao número 

de lados. 

• Identifica e distingue o 

círculo, o rectángulo, o cadrado e o 

triángulo. 

•  Recoñece formas 

circulares, triangulares, 

rectangulares e cadradas no seu 

ámbito. 

CL 

CMCT 

 

 

TEMA 11 

Temporalización: 2.ª, 3.ª semana de abril 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

•  Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

• Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do número e 

o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema. 

•  Obtención de datos dunha 

táboa para resolver un problema. 

•  Colocación dos datos de 

forma ordenada para realizar as 

operacións. 

• Expresión de razoamentos 

matemáticos 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-4. Afondar en problemas resoltos, 

formulando pequenas variacións nos 

datos, outras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situación 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

•  Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

 

• Lectura, escritura e 

comparación de números dende o 

80 ata o 99. 

•  Descomposición de 

números en decenas e unidades e 

en forma de suma. 

. Distinción de números pares e 

impares. 

. Suma de tres números sen levar. 

. Formación de series numéricas 

crecentes. 

. Cálculo mental: sumar e restar 

decenas e unidades. 

. Resolución de problemas de 

suma ou resta. 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2-2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

aplicado á resolución de problemas. 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E 

PROBABILIDADE 

• Realización e interpretación de 

gráficos sinxelos: diagramas de 

barras, poligonais e sectoriais. Medida 

do tempo: Unidades de medida do 

tempo e as súas relacións.. 

• Busca e interpretación de 

datos en táboas para a resolución 

de problemas. 

B5-2. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun conxunto 

de datos relativos ao ámbito 

inmediato. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

 

B1-1.1. Comunica verbalmente de 

forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

•  Describe ordenadamente 

os pasos que vai seguir para 

resolver un problema e explica os 

cálculos necesarios. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

 

 

 

 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

 

B1-2.3. Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba 

e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de 

resolución, etc. 

•  Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución axeitadas a cada 

situación problemática. 

• Completa as fases dun 

proceso de razoamento para 

resolver problemas relacionados 

con situacións cotiás utilizando 

estratexias que lle permiten 

simplificalos. 

•  Identifica os pasos 

necesarios para resolver un 

problema e lévao a cabo valorando 

todas as fases. 

 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Afondar en problemas 

resoltos, formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc. 

B1-4.1. Afonda en problemas unha 

vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos. 

• Busca regularidades nos 

problemas para encontrar regras e 

procedementos que lle permitan 

resolvelos. 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

 

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

• Realiza os seus traballos e 

demostra que é consciente dos 

seus progresos e dos seus fallos. 

•  Supera as dificultades de 

xeito cada vez máis autónoma. 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

 

 

 

B2-2.3. Descompón, compón e 

redondea números naturais e 

decimais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas 

cifras. 

 

B2-2.4. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na 

recta numérica e transformación 

duns noutros. 

•  Descompón números de 

ata dúas cifras en decenas e 

unidades e en forma de suma. 

• Indica as decenas e as 

unidades (e a súa equivalencia) 

dun número dado. 

• Compara números de dúas 

cifras ata o 99 e diferencia o 

número maior e o número menor 

utilizando os signos > e < 

CMCT 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis 

axeitado. 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e de resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 
CMCT 

 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

 

B2-8.3. Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, de 

cadencias 2, 10, 100, a partir de 

calquera número, e de cadencias 5, 

25, e 50, a partir de múltiplos de 5, 

25 e 50. 

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

 

 

• Forma series ascendentes e 

descendentes de números ata o 

99, observando diferentes 

cadencias. 

• Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico. 

 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas. 

 

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 

B5-2. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

ámbito inmediato.  

B5-2.3. Realiza e interpreta 

gráficos moi sinxelos: diagramas 

de barras, poligonais e sectoriais, 

con datos obtidos de situacións 

moi próximas. 

• Busca e interpreta os datos 

dunha táboa para resolver 

problemas. 

•  Interpreta e extrae datos 

dun gráfico sinxelo. 

CMCT 

 

 

 

 

TEMA 12 

Temporalización: 4.ª semana de abril e 1ª de maio 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico.  

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Identificación do 

número e o tipo de 

operacións que se deben 

realizar para resolver un 

problema. 

•  Localización e 

colocación dos datos de 

forma ordenada para 

realizar as operacións. 

•  Expresión de 

razoamentos matemáticos.  

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

B1-3. Describir e analizar situacións de 

cambio, para encontrar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa utilidade para 

facer predicións. 

B1-4. Afondar en problemas resoltos, 

formulando pequenas variacións nos datos, 

outras preguntas, etc. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante a resolución de situacións. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

•  Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  Orde numérica. Comparación 

de números. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  A multiplicación como suma de 

sumandos iguais e viceversa. As 

táboas de multiplicar. 

•  Propiedades das operacións e 

relacións entre elas utilizando 

números naturais. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Construción e memorización 

das táboas de multiplicar. 

• Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• . Comparación e orde 

de números de dúas cifras 

utilizando os signos > e <. 

•  Realización de 

operacións de sumas, restas 

e multiplicacións. 

•  Identificación da 

multiplicación como suma de 

sumandos iguais. A táboa 

do 2. 

•  A orde dos 

sumandos na suma. 

•  Relación da 

multiplicación coa súa suma. 

•  Cálculo mental: 

sumar e restar números 

dunha cifra. 

• Resolución de 

problemas de suma ou 

resta. 

 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, utilizando 

razoamentos apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas). 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 

segundo o seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

B2-6. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía das operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias persoais 

e os diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de 

números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado á 

resolución de problemas. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

 

 

 

 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

 

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

 

B1-2.3. Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba 

e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de 

resolución, etc. 

 

 

•  Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

• Completa as fases dun 

proceso de razoamento para 

resolver problemas relacionados 

con situacións cotiás utilizando 

estratexias que lle permiten 

simplificalos. 

• Identifica os pasos 

necesarios para resolver un 

problema e leva a cabo o proceso 

valorando todas as fases. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

encontrar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

B1-3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e funcionais. 

 

 

• Reflexiona sobre a orde dos 

sumandos dunha suma e 

comproba que ao modificalo non 

se altera o resultado. 

 

 

CMCT 

 

B1-4. Afondar en problemas 

resoltos, formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc. 

B1-4.1. Afonda en problemas unha 

vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos. 

•  Busca regularidades nos 

problemas para encontrar regras e 

procedementos que lle permitan 

resolvelos. 

 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

•  Realiza os seus traballos e 

demostra que é consciente dos 

seus progresos e dos seus fallos. 

Supera as dificultades de xeito 

cada vez máis autónoma. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

B2-2.4. Ordena números enteiros, 

decimais e fraccións básicas por 

comparación, representación na 

recta numérica e transformación 

duns noutros. 

• Compara números de dúas 

cifras ata o 99 e diferencia o 

número maior e o número menor 

utilizando os signos > e <. 

 

CMCT 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis 

axeitado. 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

• Realiza operacións de suma 

e de resta con números naturais, 

afianzando a automatización dos 

procesos. 

•  Comprende a relación 

existente entre a suma e a 

multiplicación. 

• Calcula multiplicacións 

sinxelas a partir de sumas de 

sumandos iguais. 

 

CMCT 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.1. Utiliza e automatiza 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación 

de resultados, en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións cotiás. 

 B2-8.5. Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, utilizándoas 

para realizar cálculo mental. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

• Utiliza os algoritmos 

estándares para o cálculo e a 

resolución de sumas levando e sen 

levar, e de restas sen levar. 

• Realiza cálculos para 

resolver operacións ou para 

comprobar resultados combinando 

operacións. 

• Constrúe a táboa de 

multiplicar do dous a partir da 

suma de sumandos iguais co 

devandito número. 

•  Calcula mentalmente 

sumas e restas de números dunha 

soa cifra e de números de dúas 

cifras rematadas en cero con e sen 

apoio gráfico. 

 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas. 

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, costruíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

 

 

 

 

 

TEMA 13 

Temporalización: 2.ª e 3ª semana de maio 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

•  Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do 

enunciado.Estratexias e 

procedementos. Resultados obtidos. 

•  Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

ordenada para realizar as 

operacións.dalgunhas das súas 

características e a súa práctica en 

situacións sinxelas.Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 

•  Lectura comprensiva de 

enunciados. 

• Identificación do número e o 

tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema. 

•  Identificación de datos 

relevantes e non relevantes.  

• Colocación dos datos de 

forma  

• Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-4. Afondar en problemas resoltos, 

formulando pequenas variacións nos 

datos, outras preguntas, etc. 

B1- 10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

• A suma levando. 

•  Sumas de dous números 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos apropiados, 

distintos tipos de números (romanos, 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

fraccións. 

•  Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. 

•  O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Descomposición de números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

• Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

levando. 

•  Os números ordinais ata o 

décimo. 

•  O lugar dun elemento nun 

conxunto dado. 

•  Formación de series 

numéricas decrecentes. 

•  Cálculo mental: sumar e 

restar números dunha cifra. 

•  Resolución de problemas 

de suma ou restas. 

naturais, fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en 

situacións da vida cotiá. 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación 

de resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

 

 

 

 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba 

e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de 

resolución, etc. 

•  Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

• Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

•  Completa as fases dun 

proceso de razoamento para 

resolver problemas relacionados 

con situacións cotiás utilizando 

estratexias que lle permiten 

simplificalos. 

•  Identifica os pasos 

necesarios para resolver un 

problema e leva a cabo o proceso 

valorando todas as fases. 

 

CMCT 

AA 

IE 

B1-4. Afondar en problemas 

resoltos, formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, etc. 

B1-4.1. Afonda en problemas unha 

vez resoltos, analizando a 

coherencia da solución e buscando 

outras formas de resolvelos. 

•  Busca regularidades nos 

problemas para encontrar regras e 

procedementos que lle permitan 

resolvelos. 

 

CMCT 

AA 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

 

 

 

•  Realiza os seus traballos e 

demostra que é consciente dos 

seus progresos e dos seus fallos. 

Supera as dificultades de xeito 

cada vez máis autónoma. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

IE 

B2-2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo o 

seu valor, en situacións da vida 

cotiá. 

B2-2.1. Utiliza os números ordinais 

en contextos reais. 

 

 

B2-2.3. Descompón, compón e 

redondea números naturais e 

decimais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas 

cifras. 

•  Identifica o lugar dun 

elemento nun conxunto dado. 

• Descompón números de 

dúas cifras en decenas e unidades 

e en forma de suma. 

•  Indica as decenas e as 

unidades (e a súa equivalencia) 

dun número dado. 

 

CMCT 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, 

estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis 

axeitado. 

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

• Realiza operacións de suma 

e resta con números naturais, 

afianzando a automatización dos 

procesos. 

 

CMCT 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.3. Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, de 

cadencias 2, 10, 100, a partir de 

calquera número, e de cadencias 5, 

25, e 50, a partir de múltiplos de 5, 

25 e 50. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

• Forma series ascendentes e 

descendentes de números ata o 

99, observando diferentes 

cadencias. 

•  Calcula mentalmente 

sumas e restas de números dunha 

soa cifra e de números de dúas 

cifras rematadas en cero con e sen 

apoio gráfico. 

 

CMCT 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas. 

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, costruíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

 

TEMA 14 

Temporalización: 4.ª semana de maio e 1ª de xuño 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 

•  Lectura comprensiva 

de enunciados. 

•  Identificación do 

número e o tipo de 

operacións que se deben 

realizar para resolver un 

problema. 

•  Redacción de 

enunciados de problemas e 

posterior resolución. 

•  Colocación dos datos 

de forma ordenada para 

realizar as operacións. 

•  Expresión de 

razoamentos matemáticos. 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e inseguridades 

ante a resolución de situacións 

descoñecidas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Números enteiros, decimais e 

fraccións. 

•  O Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional das cifras. 

•  Operacións con números 

naturais: adición, subtracción, 

• Unidades e decenas 

nas sumas. 

• Sumas de tres 

números levando. 

•  Cálculo mental: 

sumar e restar números 

dunha cifra. 

B2-6. Operar cos números tendo en conta a 

xerarquía das operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias persoais 

e os diferentes procedementos que se 

utilizan segundo a natureza do cálculo que 

se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, calculadora), 

decidindo sobre o uso máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

multiplicación e división. 

•  Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

•  Resolución de 

problemas de suma ou 

restas. 

 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de 

números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado á 

resolución de problemas. 

 

BLOQUE 3. MEDIDA 

•  Sistemas monetarios: O 

sistema monetario da Unión Europea. 

Unidade principal: o euro. Valor das 

diferentes moedas e billetes. 

•  Identificación das 

moedas e valor de céntimos, 

euros e billetes de cinco e 

dez euros.  

 

B3-7. Coñecer o valor e as equivalencias 

entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba 

e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de 

resolución, etc. 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

•  Completa as fases dun 

proceso de razoamento para 

resolver problemas relacionados 

con situacións cotiás utilizando 

estratexias que lle permiten 

simplificalos. 

• .Identifica os pasos 

necesarios para resolver un 

problema e leva a cabo o proceso 

valorando todas as fases. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.5. Desenvolve e aplica 

estratexias de razoamento 

(clasificación, recoñecemento de 

relacións, uso de contraexemplos) 

para crear e investigar conxecturas e 

construír e defender argumentos. 

•  Razoa e analiza os datos 

dunha situación representada 

nunha ilustración e completa os 

enunciados inventando as 

preguntas. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

 

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

 

• Realiza os seus traballos e 

demostra que é consciente dos 

seus progresos e dos seus fallos. 

• Supera as dificultades de 

xeito cada vez máis autónoma. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

B2-1. Ler, escribir e ordenar, 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas).  

B2-1.2. Le, escribe e ordena en 

textos numéricos e da vida cotiá 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de 

cada unha das súas cifras. 

• Le, escribe, compara e 

ordena números cardinais ata o 99, 

en orde crecente e decrecente, e 

números ordinais ata o décimo. 

•  Le, escribe e ordena series 

de números ata o 99, e conta en 

orde crecente e decrecente ata o 

devandito número. 

CMCT 

AA 

IE 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

183 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.4. Descompón números 

naturais atendendo ao valor 

posicional das súas cifras. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

•  Descompón números de 

dúas cifras ata o 99 en decenas e 

unidades, fixándose na posición 

das súas cifras. 

•  Indica as decenas e as 

unidades e a súa equivalencia. 

• Calcula mentalmente sumas 

e restas de números dunha soa 

cifra e de números de dúas cifras 

rematadas en cero con e sen apoio 

gráfico. 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. MEDIDA 

B3-7. Coñecer o valor e as 

equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 

Europea.  

 

B3-7.1. Coñece a función, o valor e 

as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea, 

utilizándoas tanto para resolver 

problemas en situacións reais como 

figuradas. 

• Identifica o valor e a función 

dos céntimos, euros e billetes. 

•  Realiza cálculos de 

distintas combinacións de moedas 

e billetes. 

 

CMCT 

 

TEMA 15 
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Temporalización: 2.ª e 3ª semana de xuño 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS 

E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• Planificación do proceso de 

resolución de problemas: Análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos. 

Resultados obtidos. 

•  Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

•  Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

• Lectura comprensiva de 

enunciados. 

•  Identificación do número e 

o tipo de operacións que se deben 

realizar para resolver un problema. 

•  Redacción de enunciados 

de problemas e posterior 

resolución. 

•  Expresión de razoamentos 

matemáticos. 

 

 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

• Cálculo: Utilización dos 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

•  Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

•  Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

• Restas de dúas cifras sen 

levar. 

. Formación de series decrecentes 

con cadencia 10. 

•  Cálculo mental: sumar e 

restar números dunha cifra. 

•  Resolución de problemas 

de restas. 

 

B2-6. Operar cos números tendo en 

conta a xerarquía das operacións, 

aplicando as propiedades destas, as 

estratexias persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que se 

ha de realizar (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o uso 

máis axeitado. 

B2-8. Coñecer, utilizar e automatizar 

algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos 

tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución 

de problemas e en situacións da vida 

cotiá. 

B2-9. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados 

e reflexionando sobre o proceso 

aplicado á resolución de problemas. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• Medida do tempo: Unidades de 

medida do tempo e as súas relacións. 

• Lectura e representación 

das horas en reloxos analóxicos e 

dixitais.. 

B3-5. Coñecer as unidades de medida 

do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas 

da vida diaria 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Lectura en reloxos analóxicos e 

dixitais.  

• O calendario e o reloxo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

B1-2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, contexto do 

problema). 

B1-2.2. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

B1-2.3. Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de problemas: revisa 

as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba 

e interpreta as solucións no contexto 

da situación, busca outras formas de 

resolución, etc. 

• Entende a situación 

expresada no enunciado dun 

problema. 

•  Emprega procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución, indica os pasos que vai 

seguir dunha forma ordenada e 

realiza os cálculos necesarios. 

•  Completa as fases dun 

proceso de razoamento para 

resolver problemas relacionados 

con situacións cotiás utilizando 

estratexias que lle permiten 

simplificalos. 

• .Identifica os pasos 

necesarios para resolver un 

problema e leva a cabo o proceso 

valorando todas as fases. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-9. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1-9.5. Desenvolve e aplica 

estratexias de razoamento 

(clasificación, recoñecemento de 

relacións, uso de contraexemplos) 

para crear e investigar conxecturas e 

construír e defender argumentos. 

•  Razoa e analiza os datos 

dunha situación representada 

nunha ilustración e completa os 

enunciados inventando as 

preguntas. 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

 

B1-10.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

• Realiza os seus traballos e 

demostra que é consciente dos 

seus progresos e dos seus fallos. 

• Supera as dificultades de 

xeito cada vez máis autónoma. 

 

CMCT 

IE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-6. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía das 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que 

se utilizan segundo a natureza 

do cálculo que se ha de realizar 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tenteo, estimación, 

calculadora), decidindo sobre o 

uso máis axeitado.  

B2-6.1. Realiza operacións con 

números naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

 

•  Realiza operacións de 

suma e resta con números 

naturais, afianzando a 

automatización dos procesos. 

 

CMCT 

B2-8. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en 

contextos de resolución de 

problemas e en situacións da 

vida cotiá.  

B2-8.3. Constrúe series numéricas, 

ascendentes e descendentes, de 

cadencias 2, 10, 100, a partir de 

calquera número, e de cadencias 5, 

25, e 50, a partir de múltiplos de 5, 

25 e 50. 

B2-8.12. Elabora e usa estratexias 

de cálculo mental. 

• Forma series ascendentes e 

descendentes de números ata o 

99, observando diferentes 

cadencias. 

•  Calcula mentalmente 

sumas e restas de números dunha 

soa cifra e de números de dúas 

cifras rematadas en cero con e sen 

apoio gráfico. 

 

 

CMCT 

AA 

IE 

B2-9. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando 

sobre o proceso aplicado para 

a resolución de problemas.  

B2-9.1. Resolve problemas que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados, utilizando estratexias 

heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das 

relacións, uso de contraexemplos), 

creando conxecturas, construíndo, 

argumentando, e tomando 

decisións, valorando as 

consecuencias das mesmas e a 

conveniencia da súa utilización. 

• Utiliza estratexias persoais 

para resolver os problemas de 

diferentes tipos. 

•  Analiza os datos, reflexiona 

sobre eles e aplica os seus 

coñecementos. 

CMCT 

AA 

IE 

BLOQUE3. MEDIDA 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-5. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para 

resolver problemas da vida 

diaria. 

B3-5.1. Coñece e utiliza as unidades 

de medida de tempo e as súas 

relacións. Segundo, minuto, hora, 

día, semana e ano. . Enumera os 

días da semana e do mes 

B3-5.3. Le en reloxos analóxicos e 

dixitais. . Le e representa as horas 

en punto e e media en reloxos 

analóxicos e dixitais. 

B3-5.4. Resolve problemas da vida 

diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións. 

•  Resolve problemas da vida 

diaria utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións. 

•  Identifica e escribe o día 

anterior e posterior a un dado. 

• Interpreta calendarios e 

asocia os meses do ano con 

actividades concretas.  

• Traslada a representación 

das horas en punto e e media dun 

reloxo analóxico a un dixital, e 

viceversa. 

 

CMCT 
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CIENCIAS NATURAIS  

TEMA 1: O CORPO 

Temporalización: mes de outubro 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.  

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da 

Xeografía, da Historia e da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Aproximación experimental a 

algunhas cuestións. 

• Lectura de textos propios da 

área. 

• Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

 

• Procura, selección e 

organización de información a 

partir de textos e imaxes sinxelos 

para completar as súas 

actividades e responder a 

preguntas. 

• Comunicación oral e 

escrita de información recollida 

de textos e imaxes simples para 

demostrar a súa comprensión. 

• Manifestación de certa 

autonomía na execución de 

accións e tarefas sinxelas. 

• Utilización do vocabulario 

adquirido nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Realización de pequenos 

proxectos de investigación, 

reflexión e obtención de datos. 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-2. Establecer conxecturas tanto 

respecto de sucesos que ocorren de 

forma natural coma sobre os que ocorren 

cando se provocan, a través dun 

experimento ou dunha experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados presentándoos con apoios 

gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A 
SAÚDE 
• O corpo humano e o seu 

funcionamento. Anatomía e 

fisioloxía. Aparellos e sistemas. 

• As funcións vitais na especie 

humana: función de relación 

(órganos dos sentidos, sistema 

nervioso, aparello locomotor). 

• Saúde e enfermidade. 

• Coñecemento de si mesmo. 

A identidade e a autonomía persoal. 

A relación cos demais. 

 

• As partes da cara e as 

súas expresións. 

• As principais partes do 

corpo: cabeza, tronco e 

extremidades (articulacións). 

• A lateralidade: man 

esquerda e dereita. 

• Recoñecemento, 

localización e descrición das 

partes do corpo máis 

representativas. 

• Identificación das 

principais articulacións do corpo 

e explicación da súa función 

motora. 

• Relación de cada sentido 

coa parte do corpo que lle 

corresponde e as súas funcións 

en distintas situacións cotiás. 

• Identificación de emocións 

segundo diferentes expresións 

faciais. 

• Clasificación de obxectos 

atendendo a varias 

características perceptibles polos 

cinco sentidos. 

• Aprecio e respecto polas 

igualdades e as diferenzas entre 

as persoas. 

• Valoración do esforzo e do 

afán de superación que teñen as 

persoas que padecen algunha 

discapacidade sensitiva. 

• Interese por seleccionar a 

vestimenta adecuada tendo en 

conta o tempo atmosférico e as 

diferentes actividades que se van 

realizar. 

B2-1. Identificar e localizar os principais 

órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano, 

establecendo algunhas relacións 

fundamentais entre elas e determinados 

hábitos de saúde. 

B2-2. Coñecer o funcionamento do corpo 

humano, en canto a células, tecidos, 

órganos, aparellos, sistemas: a súa 

localización, forma, estrutura, funcións, 

coidados, etc. 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas 

de vida co adecuado funcionamento do 

corpo, adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as repercusións para 

a saúde do seu modo de vida. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e 

indirectas e comunicando os 

resultados. 

 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta e 

relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre o 

proceso seguido e comunícao 

oralmente e/ou por escrito. 

 

• Busca, selecciona e 

organiza información a partir de 

textos e imaxes para completar as 

súas actividades e responder 

preguntas. 

 

CL 

AA 

B1-2. Establecer conxecturas 

tanto respecto de sucesos que 

ocorren de forma natural coma 

sobre os que ocorren cando se 

provocan, a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

 

B1.2.1. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa 

na toma de decisións. 

 

• Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

•  

IE 

 

B1-3. Comunicar de forma oral e 

escrita os resultados obtidos tras a 

realización de diversas 

experiencias presentándoos con 

apoios gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira 

adecuada, o vocabulario 

correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, contidos 

relacionados coa área 

manifestando a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre o corpo humano 

nas súas exposicións e traballos 

da clase. 

• Expón oralmente, de forma 

clara e ordenada, contidos 

relacionados coa unidade, que 

manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

 

CL 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, 

traballando de forma individual ou 

en equipo e presenta un informe, 

utilizando soporte papel e/ou 

dixital, recollendo información de 

diferentes fontes (directas, libros, 

Internet), con distintos medios e 

comunicando de forma oral a 

experiencia realizada, 

apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza pequenos proxectos 

sobre a roupa adecuada segundo 

a actividade realizada, seguindo as 

fases de identificación do 

obxectivo, planificación e 

elaboración. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-1. Identificar e localizar os 

principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo 

algunhas relacións fundamentais 

entre elas e determinados hábitos 

de saúde. 

B2-1.1. Identifica e localiza os 

principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do 

corpo humano: relación (órganos 

dos sentidos, aparello locomotor) 

• Recoñece e nomea as 

principais partes do corpo, así 

como as principais articulacións e 

os seus movementos; identifica os 

órganos dos sentidos e relaciónaos 

coa parte do corpo na que se 

encontran. 

 

CMCT 

 

B2-2. Coñecer o funcionamento do 

corpo humano, en canto a células, 

tecidos, órganos, aparellos, 

sistemas: a súa localización, 

forma, estrutura, funcións, 

coidados, etc. 

B2-2.1. Identifica as principais 

características das funcións vitais 

do ser humano. 

• Describe as funcións dos 

órganos dos sentidos e das 

principais articulacións e localiza 

as partes do corpo humano e da 

cara; explica as informacións que 

proporcionan os sentidos sobre o 

medio. 

CL 

CMCT 

B2-3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida. 

 

B2-3.3. Identifica e adopta 

hábitos de hixiene, coidado e 

descanso. 

B2-3.8. Identifica emocións e 

sentimentos propios, dos seus 

compañeiros e dos adultos, 

manifestando condutas 

empáticas. 

B2-3.12. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas e desenvolve 

iniciativa na toma de decisións, 

identificando os criterios e as 

consecuencias das decisións 

tomadas. 

• Comprende a necesidade 

de coidado do corpo humano para 

sentirse saudable. 

• Recoñece as súas propias 

emocións e as dos demais; é 

capaz de poñerse no lugar dos 

compañeiros, comprender a súa 

situación e sentir empatía con eles. 

• Adquire progresiva 

autonomía na toma de decisións e 

realiza as tarefas de forma 

reflexiva e con iniciativa. 

•  

CMCT 

CSC 

IE 

TEMA 2: A SAÚDE 

Temporalización: mes de novembro 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse 

con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 
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• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Aproximación 

experimental a algunhas 

cuestións. 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Hábitos de prevención 

de enfermidades e 

accidentes, na aula e no 

centro. 

• Técnicas de estudo e 

traballo. Desenvolvemento de 

hábitos de traballo. Esforzo e 

responsabilidade. 

 

• Procura, análise e utilización de 

documentos escritos e imaxes.  

• Lectura e comprensión de textos 

explicativos relacionados cos hábitos 

saudables para coidar o corpo. 

• Representación gráfica dun 

contido para demostrar a asimilación 

dun concepto, extraer datos e 

responder cuestións. 

• Emprego do vocabulario 

correspondente á unidade traballada 

nas súas exposicións e traballos da 

clase. 

• Exposición oral argumentada 

dunha serie de medidas orientadas á 

prevención dos accidentes producidos 

no ámbito escolar. 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-2. Establecer conxecturas tanto 

respecto de sucesos que ocorren de 

forma natural coma sobre os que ocorren 

cando se provocan, a través dun 

experimento ou dunha experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados presentándoos con apoios 

gráficos. 

BLOQUE 2. O SER HUMANO 

E A SAÚDE 

• O corpo humano e o 

seu funcionamento. Anatomía 

e fisioloxía. Aparellos e 

sistemas. 

• Hábitos saudables 

para previr enfermidades. A 

conduta responsable. Efectos 

nocivos do consumo de 

alcohol e drogas. 

• Coñecemento de si 

mesmo. A identidade e a 

autonomía persoal. A relación 

cos demais. 

 

• Os instrumentos médicos. 

• Os hábitos saudables: descanso, 

hixiene, alimentación e exercicio. 

• Os obxectos de aseo. 

• O coidado dos dentes. 

• A importancia de practicar 

deporte protexendo o noso corpo. 

• Identificación e descrición das 

principais rutinas e hábitos 

encamiñados a coidar o noso corpo e 

manter unha boa saúde. 

• Descrición dos hábitos saudables 

principais razoando sobre a necesidade 

do aseo persoal regular para sentirse 

san e previr riscos na saúde. 

• Definición das premisas máis 

significativas que ter en conta para levar 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas 

de vida co adecuado funcionamento do 

corpo, adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as repercusións para 

a saúde do seu modo de vida. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

194 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

a cabo unha dieta equilibrada. 

• Explicación dalgunhas medidas 

preventivas dirixidas a evitar os 

accidentes escolares. 

• Exposición dos distintos tipos de 

deporte e exercicios que se poden 

practicar para manter  

unha boa saúde. 

• Adquisición progresiva de 

autonomía, iniciativa e responsabilidade 

en tarefas cotiás relacionadas co 

coidado do corpo. 

• Desenvolvemento da capacidade 

para de recoñecer emocións alleas e 

poñerse na situación doutras persoas, 

apreciando o esforzo e a vontade que 

posúen os que teñen algunha 

discapacidade e realizan algún deporte. 

• Valoración da relevancia que ten 

o coidado adecuado da dentadura. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e 

indirectas e comunicando os 

resultados. 

B1-1.3. Consulta e utiliza documentos 

escritos, imaxes e gráficos. 

 

• Consulta documentos 

escritos e imaxes para 

ampliar a súa información 

sobre o tema tratado e 

completar as súas 

actividades. 

 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Establecer conxecturas 

tanto respecto de sucesos que 

ocorren de forma natural como 

sobre os que ocorren cando se 

provocan, a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

B1.2.1. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía 

na execución de tarefas e 

ten iniciativa na toma de 

decisións. 

 

IE 

B1-3. Comunicar de forma oral e 

escrita os resultados, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un 

dos bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma 

clara e ordenada, contidos relacionados 

coa área, manifestando a comprensión 

de textos orais e/ou escritos. 

• Utiliza correctamente 

o vocabulario adquirido 

sobre o coidado do corpo, 

os hábitos saudables, tipos 

de deportes, etc. 

• Expón oralmente 

contidos relacionados coa 

unidade que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

CL 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida. 

 

B2-3.2. Identifica e valora hábitos 

saudables para previr enfermidades e 

mantén unha conduta responsable. 

B2-3.3. Identifica e adopta hábitos de 

hixiene, coidado e descanso. 

B2-3.4. Coñece e explica os principios 

das dietas equilibradas, identificando as 

prácticas saudables para previr e 

detectar os riscos para a saúde. 

B2-3.8. Identifica emocións e 

sentimentos propios, dos compañeiros 

e dos adultos, manifestando condutas 

empáticas. 

B2-3.12. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas e desenvolve iniciativa na toma 

de decisións, identificando os criterios e 

as consecuencias das decisións 

tomadas. 

• Valora a importancia 

de practicar algún deporte e 

mantén unha conduta 

responsable co seu propio 

corpo, protexéndoo se é 

necesario: xeonlleiras, 

casco, proteccións, etc. 

• Identifica e practica 

diariamente hábitos 

saudables de hixiene, 

descanso, exercicio e 

alimentación. 

• Coñece as 

características fundamentais 

para manter unha dieta 

equilibrada e sa, valorando 

especialmente o consumo 

de froitas. 

• Valora o esforzo que 

realizan persoas con 

algunha discapacidade 

facendo deporte. 

• Manifesta certa 

autonomía na execución das 

tarefas cotiás para coidar o 

corpo e manter unha boa 

saúde. 

CMCT 

SC 

AA 

IE 

 

 

TEMA 3: A ALIMENTACIÓN 

Temporalización: mes de decembro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 

para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 

sociedade democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 
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• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Aproximación 

experimental a algunhas 

cuestións. 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Hábitos de prevención 

de enfermidades e 

accidentes, na aula e no 

centro. 

• Hábitos de prevención 

de enfermidades e 

accidentes, na aula e no 

centro. 

• Planificación de 

proxectos e presentación de 

informes. 

 

• Exposición oral de contidos 

relacionados cos hábitos saudables 

para coidar o corpo. 

• Utilización correcta do 

vocabulario correspondente á unidade 

nos seus traballos da clase. 

• Comparación, clasificación e 

organización de imaxes atendendo a 

diferentes premisas para extraer datos e 

responder cuestións. 

• Investigación sobre un tema 

relacionado coa unidade presente coa 

intención de elaborar un documento que 

recolla as ideas esenciais. 

• Elaboración dun pequeno 

proxecto de forma autónoma utilizando 

distintos medios informativos. 

B1-2. Establecer conxecturas tanto 

respecto de sucesos que ocorren de 

forma natural coma sobre os que ocorren 

cando se provocan, a través dun 

experimento ou dunha experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados, presentándoos con apoios 

gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 2. O SER HUMANO 

E A SAÚDE 

• Hábitos saudables 

para previr enfermidades. A 

conduta responsable. Efectos 

nocivos do consumo de 

alcohol e drogas. 

• Coñecemento do si 

mesmo. A identidade e a 

autonomía persoal. A relación 

cos demais. 

 

• As comidas do día: almorzo, 

comida e cea. 

• Os grupos de alimentos: 

verduras e froitas, carnes e pescados, 

leite e derivados e legumes e cereais. 

• A orixe dos alimentos: vexetal e 

animal. 

• Diferenciación e descrición dos 

alimentos que se consomen segundo o 

momento do día no que nos 

encontramos. 

• Explicación das características 

fundamentais que definen unha dieta 

equilibrada. 

• Identificación e clasificación de 

diversos tipos de alimentos atendendo 

ao grupo alimentario ao que pertencen. 

• Explicación das pautas que 

determinan un hábito alimenticio 

B2-3. Relacionar determinadas prácticas 

de vida co adecuado funcionamento do 

corpo, adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as repercusións para 

a saúde do seu modo de vida. 

B3-3. Coñecer as características e 

compoñentes dun ecosistema. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

correcto e saudable. 

• Clasificación dos alimentos tendo 

en conta a súa procedencia: vexetal ou 

animal. 

• Investigación sobre a orixe, 

funcionamento e cometido da Cruz 

Vermella. 

• Planificación e elaboración, de 

forma autónoma, dun menú saudable 

tendo en conta todo o aprendido ao 

longo da unidade. 

• Explicación das razóns polas que 

considera importante ser solidario con 

outras persoas e aplicalo á vida cotiá. 

• Desenvolvemento da capacidade 

de recoñecer emocións alleas e 

poñerse na situación doutras persoas, 

asumindo actitudes de responsabilidade 

e colaboración para axudar a quen o 

necesita. 

• Valoración do feito de manter uns 

hábitos alimenticios que promovan unha 

boa condición física. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-2. Establecer 

conxecturas tanto respecto 

de sucesos que ocorren de 

forma natural coma sobre 

os que ocorren cando se 

provocan, a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

B1-2.1. Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 

• Manifesta autonomía 

na execución de tarefas, ten 

iniciativa na toma de 

decisións e utiliza a 

información que se lle 

proporciona. 

IE 

 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área, 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre a variedade 

de alimentación, a súa orixe, 

o grupo ao que pertence, 

etc. 

• Expón oralmente 

contidos relacionados coa 

unidade que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

CL 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo, e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con diferentes 

medios e comunicación oral a experiencia 

realizada, apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza un pequeno 

proxecto no que investiga e 

busca datos sobre a 

institución da Cruz Vermella, 

recompila a información e 

explica cales son as súas 

funcións principais. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-3. Relacionar 

determinadas prácticas de 

vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, sabendo as 

repercusións para a saúde 

do seu modo de vida. 

 

B2-3.2. Identifica e valora hábitos saudables 

para previr enfermidades e mantén unha 

conduta responsable. 

B2-3.4. Coñece e explica os principios das 

dietas equilibradas, identificando prácticas 

saudables para previr e detectar os riscos 

para a saúde. 

B2-3.8. Identifica emocións e sentimentos 

propios, dos seus compañeiros e dos adultos 

manifestando condutas empáticas. 

B2-3.12. Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas e desenvolve 

iniciativa na toma de decisións, identificando 

os criterios e as consecuencias das decisións 

tomadas. 

• Identifica e valora 

hábitos saudables de 

alimentación segundo o 

momento do día: almorzo, 

comida, merenda e cea. 

• Coñece algúns 

beneficios de diversos 

alimentos, sabe cales son os 

fundamentos dunha dieta 

equilibrada baseándose no 

seu coñecemento dos 

diferentes grupos de 

alimentos. 

• Mostra empatía polas 

persoas que, por diversas 

causas, non teñen alimentos 

e valora a intervención 

doutros para axudalos 

proporcionándollelos. 

• Planifica e elabora un 

menú saudable diario tendo 

en conta toda a variedade 

de alimentos e bebidas que 

pode conter. 

CMCT 

CSC 

IE 
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TEMA 4: OS ANIMAIS 

Temporalización: mes de xaneiro 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 

o seu coidado. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 

mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Aproximación 

experimental a algunhas 

cuestións. 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Planificación de 

proxectos e presentación de 

informes. 

 

• Desenvolvemento de estratexias 

que permiten acceder ás fontes de 

información relacionadas cos animais 

(reprodución, alimentación, aparencia, 

etc.). 

• Expresión escrita de 

aprendizaxes vinculadas coa unidade 

de forma clara e organizada. 

• Interpretación, organización e 

relación de imaxes. 

• Elaboración dunha ficha 

investigando e recompilando diversos 

datos informativos característicos dun 

animal en particular. 

• Utilización do vocabulario da 

unidade traballada en exposicións e 

traballos da clase. 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

os resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados, presentándoos con apoios 

gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• Seres vivos, seres 

inertes. Diferenciación. 

• Organización interna 

dos seres vivos. Estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos: 

tipos; órganos, aparellos e 

sistemas: principais 

• Seres vivos: animais e plantas. 

• Partes do corpo dos animais. 

• Formas de desprazamento dos 

animais. 

• Reprodución animal: vivíparos e 

B3-1. Coñecer a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas identificando as 

principais características e funcións. 

B3-2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, atendendo 

ás súas características e tipos. 

B3-3. Observar e identificar as principais 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

características e funcións. 

• Os seres vivos. 

Características, clasificación 

e tipos. 

• As relacións entre os 

seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

 

ovíparos. 

• Iniciativa e interese polo 

coñecemento científico. 

• Descrición das características 

comúns ás plantas e os animais. 

• Localización das partes do corpo 

de diferentes especies de animais. 

• Identificación e explicación das 

diferentes formas de desprazamento 

dos animais. 

• Determinación dos tipos de 

alimentos que consomen os animais 

atendendo a se son omnívoros, 

herbívoros ou carnívoros. 

• Clasificación de diversos animais 

segundo a forma de reprodución 

sinalando, á súa vez, a cría que lle 

corresponde. 

• Interpretación das relacións 

principais que se establecen entre os 

animais atendendo á cadea alimentaria. 

• Definición de fósil. 

• Valoración da ciencia como 

medio para observar, investigar, 

formular hipóteses, razoar e xerar novos 

coñecementos. 

características e compoñentes dun 

ecosistema. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da consulta 

de fontes directas e 

indirectas e os resultados. 

B1-1.1. Consulta e utiliza documentos 

escritos, imaxes e gráficos. 

 

• Consulta diferentes 

textos escritos e imaxes 

para obter información e 

realizar as actividades 

propostas. 

 

CL 

AA 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados ca área 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza correctamente 

o vocabulario tratado na 

unidade: formas de 

reprodución, formas de 

alimentarse, etc. 

• Redacta oralmente, 

de forma clara e organizada, 

contidos relacionados coa 

materia. 

 

CL 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con diferentes 

medios e comunicación de forma oral a 

experiencia realizada, apoiándose en imaxes 

e textos escritos. 

• Investiga e completa 

unha ficha informativa que 

recolle preguntas sobre as 

particularidades e 

descricións dun animal. 

 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3-1. Coñecer a estrutura 

dos seres vivos: células, 

tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas, 

identificando as principais 

características e funcións. 

B3-1.1. Identifica e explica as diferenzas entre 

seres vivos e seres inertes. 

 

• Distingue seres vivos 

(plantas e animais) e seres 

inertes. 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-2. Coñecer diferentes 

niveis de clasificación dos 

seres vivos, atendendo ás 

súas características e tipos. 

 

B3-2.1. Observa e identifica as características 

e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino 

das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos. 

B3-2.3. Observa, directa e indirectamente, 

identifica características e clasifica animais 

vertebrados. 

• Coñece e describe as 

características principais dos 

seres vivos atendendo aos 

seus atributos físicos e á 

súa forma de alimentarse e 

reproducirse. 

• Describe animais 

vertebrados atendendo ás 

súas características físicas; 

clasifica animais atendendo 

á súa alimentación e á súa 

forma de reprodución. 

CMCT 

 

 

TEMA 5: CLASIFICAMOS ANIMAIS 

Temporalización: mes de febreiro 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 

su coidado. 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Iniciación á actividade 

científica. 

• Aproximación 

experimental a algunhas 

cuestións. 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Planificación de 

proxectos e presentación de 

• Obtención de información 

relacionada co hábitat dos animais, os 

produtos que nos proporcionan, animais 

en perigo de extinción, etc. 

• Clasificación, comparación e 

relación de imaxes para extraer, 

concluír datos e realizar as actividades. 

• Utilización correcta do 

vocabulario que aparece na unidade. 

• Expresión oral de contidos e 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

os resultados. 

B1-2. Establecer conxecturas tanto 

respecto de sucesos que ocorren dunha 

forma natural coma sobre os que ocorren 

cando se provocan, a través dun 

experimento ou dunha experiencia. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

informes. 

 

xuízos de valor vinculados coa materia. 

• Elaboración autónoma dun 

pequeno proxecto buscando 

información nos medios que están ao 

seu alcance. 

 

os resultados presentándoos con apoios 

gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• Os seres vivos: 

Características, clasificación 

e tipos. 

• Características e 

compoñentes dun 

ecosistema. Ecosistemas, 

pradaría, charca, bosque, 

litoral e cidade e os seres 

vivos. 

• A biosfera, diferentes 

hábitats dos seres vivos. 

• Interese pola 

observación e o estudo 

rigoroso de todos os seres 

vivos. 

• Hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 

• O hábitat dos animais. 

• Os animais salvaxes e os 

animais domésticos. 

• Animais en perigo de 

desaparecer. 

• Os mamíferos e as aves, os 

peixes, os anfibios e os réptiles. 

• Identificación do hábitat de varios 

animais atendendo ás súas 

características. 

• Diferenciación entre os animais 

domésticos e os salvaxes, definindo 

ambos os conceptos e relatando os 

produtos que nos proporcionan. 

• Identificación dalgúns animais 

que se encontran en perigo de 

extinción, sendo consciente da 

repercusión en cadea que isto supón 

para o ecosistema. 

• Distinción e descrición das 

características principais dos animais 

mamíferos, das aves, dos peixes, dos 

anfibios e dos réptiles identificando 

animais de cada grupo. 

• Coñecemento de información 

xeral sobre os ornitorrincos. 

• Valoración da importancia de 

protexer e respectar os animais e o 

hábitat no que viven asumindo, á súa 

vez, actitudes de responsabilidade ao 

coidar unha mascota. 

B3-2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, atendendo 

ás súas características e tipos. 

B3-3. Observa e identifica as principais 

características e compoñentes dun 

ecosistema. 

B3-4. Usar medios tecnolóxicos, 

respectando as normas de uso, de 

seguridade e de mantemento dos 

instrumentos de observación e dos 

materiais de traballo, mostrando interese 

pola observación e o estudo rigoroso de 

todos os seres vivos, e hábitos de 

respecto e coidado cara aos seres vivos. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da consulta 

de fontes directas e 

indirectas, e os resultados. 

B1-1.3. Consulta e utiliza documentos 

escritos, imaxes e gráficos. 

 

• Consulta diferentes 

textos escritos e imaxes 

para obter información e 

realizar as actividades 

propostas. 

 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Establecer 

conxecturas tanto respecto 

de sucesos que ocorren 

dunha forma natural coma 

sobre os que ocorren cando 

se provocan, a través dun 

experimento ou dunha 

experiencia. 

B1-2.1. Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 

• Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de tarefas e ten iniciativa 

para expresar o seu punto 

de vista sobre temas 

propostos. 

 

IE 

 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o 

vocabulario que aparece na 

unidade e realiza sinxelas 

definicións. 

• Expresa oralmente 

contidos relacionados coa 

área, manifestando a 

comprensión de textos 

CL 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con diferentes 

medios e comunicación de forma oral a 

experiencia realizada, apoiándose en imaxes 

e textos escritos. 

• Investiga e busca 

información sobre os 

animais que viven na 

sabana e elabora unha 

redacción escrita relatándoo. 

 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

207 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-2. Coñecer diferentes 

niveis de clasificación dos 

seres vivos, atendendo ás 

súas características e aos 

seus tipos. 

 

B3-2.1. Observa e identifica as características 

e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino 

das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos. 

B3-2.3. Observa, directa e indirectamente, 

identifica características e clasifica animais 

vertebrados. 

 

• Coñece e describe as 

características principais dos 

seres vivos atendendo aos 

seus atributos físicos e á 

súa forma de alimentarse e 

reproducirse. 

• Describe animais 

vertebrados atendendo ás 

súas características físicas; 

clasifica animais atendendo 

á súa alimentación e á súa 

forma de reprodución. 

 

CMCT 

B3-3. Coñecer as 

características e 

compoñentes dun 

ecosistema. 

 

B3-3.1. Identifica e explica as relacións entre 

os seres vivos. Cadeas alimentarias. 

Poboacións, comunidades e ecosistemas. 

B3-3.2. Identifica e explica algunhas das 

causas da extinción de especies. 

B3-3.5. Observa e identifica diferentes 

hábitats dos seres vivos. 

• Explica as diferenzas 

existentes entre os animais 

domésticos e os animais 

salvaxes, e pon exemplos. 

• Identifica varias 

especies de animais que 

están a punto de extinguirse. 

• Determina o hábitat 

no que viven diferentes 

especies de animais, 

valorando o coidado e 

protección deste. 

CCT 

 

B3-4. Usar medios 

tecnolóxicos, respectando 

as normas de uso, de 

seguridade e de 

mantemento dos 

instrumentos de 

observación e dos materiais 

de traballo, mostrando 

interese pola observación e 

o estudo rigoroso de todos 

os seres vivos, e hábitos de 

respecto e coidado cara aos 

seres vivos. 

B3-4.1. Mostra condutas de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 

• Mostra condutas de 

respecto e coidado cara 

aos animais e, 

particularmente, de 

responsabilidade cos 

animais domésticos. 

 

CMCT 

 

 

TEMA 6: AS PLANTAS 

Temporalización: mes de marzo 

OBXECTIVOS 
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• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 

mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Utilización de 

diferentes fontes de 

información (directas, libros). 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Utilización das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar, 

seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

 

• Procura, comprensión e 

organización de información a partir de 

textos e imaxes sinxelos relacionados 

coas plantas: funcións vitais, partes das 

plantas e clasificación. 

• Interpretación, organización e 

relación de debuxos e fotografías para 

obter información sobre as plantas. 

• Explicación oral e escrita de 

contidos traballados na unidade. 

• Interpretación e reelaboración de 

informacións obtidas de diferentes 

fontes para responder cuestións, 

realizar actividades e elaborar 

pequenos proxectos. 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, presentándoos con 

apoios gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• As plantas: A estrutura 

e fisioloxía das plantas. 

• As relacións entre os 

seres vivos. 

• Hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 

• Luz, aire, auga e terra. 

• As partes dunha planta. 

• Grupos de plantas: plantas 

silvestres e plantas cultivadas. 

• Interese, coidado e respecto 

polas plantas. 

• A utilidade das plantas e os 

beneficios que nos proporcionan: 

alimentos, materiais e outros produtos. 

• Descrición dos elementos que 

necesita unha planta para vivir. 

• Definición e explicación do ciclo 

vital dunha planta. 

B3-1. Coñecer a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas: identificando as 

principais características e funcións. 

B3-2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, atendendo 

ás súas características e tipos. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Clasificación das plantas 

atendendo ao grupo ao que pertencen: 

cultivadas ou silvestres. 

• Identificación dos froitos de 

diferentes plantas. 

• Clasificación e diferenciación de 

froitas e verduras. 

• Interese por aprender contidos 

novos e investigar sobre eles. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da consulta 

de fontes directas e 

indirectas e os resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, analízaa, 

obtén conclusións, reflexiona sobre o proceso 

seguido e comunícao oralmente e/ou por 

escrito. 

 

• Busca, selecciona e 

organiza información a partir 

de textos e imaxes para 

completar as súas 

actividades e responder 

preguntas, e comunica esa 

información oralmente e/ou 

por escrito. 

 

CL 

AA 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados 

obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área, 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre as plantas 

nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Expón de forma clara 

e ordenada contidos que 

manifesten a comprensión 

dos textos orais ou escritos 

relacionados coa unidade. 

 

CL 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con distintos medios 

e comunicando de forma oral a experiencia 

realizada, apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza pequenos 

proxectos de investigación e 

reflexión sobre a 

clasificación de froitas e 

verduras seguindo as fases 

de: identificación do 

obxectivo, planificación e 

elaboración. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3-1. Coñecer a estrutura 

dos seres vivos: células, 

tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas: 

identificando as principais 

características e funcións. 

B3-1.2. Identifica e describe a estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos, órganos, 

aparellos e sistemas, identificando as 

principais características e funcións de cada 

un deles. 

 

• Sinala as partes 

dunha planta. Explica o ciclo 

vital dunha planta e os 

elementos necesarios para 

realizar as súas funcións 

vitais. 

 

CL 

CMCT 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-2. Coñecer diferentes 

niveis de clasificación dos 

seres vivos, atendendo ás 

súas características e tipos. 

 

B3-2.4. Observa directa e indirectamente, 

identifica características e clasifica plantas. 

 

• Describe as principais 

partes dunha planta e 

explica a diferenza entre 

plantas silvestres e 

cultivadas e os beneficios 

que as plantas lles 

proporcionan ás persoas. 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

TEMA 7: OS MATERIAIS 

Temporalización: mes de abril 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

•  
SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Utilización de 

diferentes fontes de 

información (directas, libros). 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Utilización das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar, 

seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

• Procura, selección e 

organización de información a partir de 

textos e imaxes sinxelos para completar 

as súas actividades e responder 

preguntas. 

• Comprensión e interpretación de 

debuxos e fotografías para identificar, 

describir e clasificar o contido do tema. 

• Interpretación de informacións 

obtidas de diferentes fontes para 

responder cuestións ou para levar a 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, presentándoos con 

apoios gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

conclusións. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

 

cabo actividades ou proxectos. 

• Utilización correcta e precisa do 

vocabulario que aparece na unidade. 

• Exposición oral e escrita de datos 

para manifestar a comprensión do 

contido da unidade. 

• Valoración da información 

recollida nun texto ou un enunciado e 

elaboración dun proxecto sinxelo. 

informes. 

BLOQUE 4. A MATERIA E 

ENERXÍA 

• Estudo e clasificación 

de algúns materiais polas 

súas propiedades. Utilidade 

dalgúns avances, produtos e 

materiais para o progreso da 

sociedade. 

• Planificación e 

realización de experiencias 

diversas para estudar as 

propiedades de materiais de 

uso común e o seu 

comportamento ante a luz, o 

son, a calor, a humidade e a 

electricidade. 

 

• Os materiais dos que están feitos 

os obxectos: cristal, madeira, plástico e 

metal. 

• Os contedores de reciclaxe e os 

seus residuos. 

• Identificación e diferenciación 

dos distintos tipos de materiais.  

• Clasificación dos materiais 

atendendo á súa orixe: animal, vexetal 

ou mineral. 

• Descrición das características 

dos materiais. 

• Observación e descrición dos 

cambios producidos na materia. 

• Definición da importancia de 

reutilizar e reciclar materiais para 

protexer o medio natural, e descrición 

dalgunhas das formas de facelo. 

• Asunción de compromisos para 

conservar os bosques e promover o 

aforro do papel. 

• Actitudes de uso e consumo 

responsables e de respecto polo medio 

natural. 

B4-1. Estudar e clasificar materiais polas 

súas propiedades. 

B4-3. Coñecer leis básicas que rexen 

fenómenos, como a reflexión da luz, a 

transmisión da corrente eléctrica, ou o 

cambio de estado, as reaccións químicas: 

a combustión, a oxidación e a 

fermentación. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da consulta 

de fontes directas e 

indirectas e os resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, analízaa, 

obtén conclusións, reflexiona sobre o proceso 

seguido e comunícao oralmente e/ou por 

escrito. 

• Busca, selecciona e 

organiza información a partir 

de textos e imaxes para 

completar as súas 

actividades e responder 

preguntas, e comunica esa 

información oralmente e/ou 

por escrito. 

CL 

AA 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados 

obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área, 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre as plantas 

nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Expón de forma clara 

e ordenada contidos que 

manifesten a comprensión 

dos textos orais ou escritos 

relacionados coa unidade. 

CL 

B1-4. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o 

coidado pola seguridade 

propia e dos seus 

compañeiros, coidando as 

ferramentas e facendo uso 

adecuado dos materiais. 

B1-4.4. Presenta os traballos de maneira 

ordenada, clara e limpa, en soporte papel e 

dixital. 

 

• Coida a limpeza e a 

claridade á hora de escribir 

e resolver as actividades. 

 

AA 

 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo, e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con distintos medios 

e comunicando de forma oral a experiencia 

realizada, apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza pequenos 

proxectos de investigación e 

reflexión sobre os obxectos 

e os materiais do medio 

seguindo as fases de: 

identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración. 

 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 4. A MATERIA E ENERXÍA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-1. Estudar e clasificar 

materiais polas súas 

propiedades. 

 

B4-1.1. Observa, identifica, describe e 

clasifica algúns materiais polas súas 

propiedades (dureza, solubilidade, estado de 

agregación, condutividade térmica). 

 

• Identifica e describe 

características dos 

materiais. Clasifica materiais 

segundo a súa orixe animal, 

vexetal ou mineral. Explica a 

importancia de reutilizar e 

reciclar materiais para 

protexer o medio natural e 

describe formas de facelo. 

Mostra actitudes de uso e 

consumo responsables. 

CMCT 

CSC 

B4-3. Coñecer leis básicas 

que rexen fenómenos, como 

a reflexión da luz, a 

transmisión da corrente 

eléctrica, ou o cambio de 

estado, as reaccións 

químicas: a combustión, a 

oxidación e a fermentación. 

 

B4-3.2. Coñece as leis básicas que rexen o 

cambio de estado, as reaccións químicas: a 

combustión, a oxidación e a fermentación. 

 

• Observa e describe 

cambios experimentados por 

materiais cando rompen ou 

cando se queiman. 

 
CMCT 

 

 

TEMA 8: AS MÁQUINAS 

Temporalización: mes de maio 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Utilización de 

diferentes fontes de 

información (directas, libros). 

• Lectura de textos 

• Procura, selección e 

organización de información a partir de 

textos e imaxes sinxelos para completar 

as actividades e responder preguntas. 

• Comprensión e interpretación de 

debuxos, gráficos e fotografías para 

identificar, describir  e clasificar o 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

propios da área. 

• Utilización das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar, 

seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

 

contido do tema. 

• Interpretación e reelaboración de 

informacións obtidas de diferentes 

fontes para responder a cuestións ou 

para levar a cabo actividades ou 

proxectos. 

• Utilización correcta e precisa do 

vocabulario que aparece na unidade. 

• Exposición oral e escrita de datos 

para manifestar a comprensión do 

contido da unidade.  

• Emisión dun xuízo de valor tras a 

lectura dun texto ou un enunciado e 

elaboración dun proxecto sinxelo. 

os resultados obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, presentándoos con 

apoios gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, 

OBXECTOS E MÁQUINAS 

• Máquinas e aparellos. 

Tipos de máquinas na vida 

cotiá e a súa utilidade. 

• A ciencia: presente e 

futuro da sociedade.  

• Beneficios e riscos das 

tecnoloxías e produtos. 

 

• A utilidade e o uso das 

máquinas. 

• Tipos de máquinas e 

características. 

• O funcionamento das máquinas. 

• Identificación e descrición das 

partes e as pezas dunha máquina. 

• Descrición dos usos cotiáns e os 

beneficios que as máquinas 

proporcionan na vida diaria das 

persoas. 

• Discriminación entre máquinas 

simples e máquinas compostas, dando 

exemplos de cada grupo e explicando a 

súa función. 

• Diferenciación entre as máquinas 

manuais e as automáticas, explicando 

como funciona cada unha.  

• Procura de información sobre o 

que é a internet. 

• Uso responsable e seguro das 

máquinas respectando as normas de 

seguridade.  

• Interese e curiosidade polas 

B5-1. Coñecer os principios básicos que 

rexen máquinas e aparellos. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

novas tecnoloxías. 

• Valoración do perigo que pode 

entrañar o uso dos aparellos eléctricos. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información 

relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos 

naturais, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta a partir da consulta 

de fontes directas e 

indirectas, e comunicando 

os resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, analízaa, 

obtén conclusións, reflexiona sobre o proceso 

seguido e comunícao oralmente e/ou por 

escrito. 

 

• Busca, selecciona e 

organiza información a partir 

de textos e imaxes para 

completar as súas 

actividades e responder 

preguntas, e comunica esa 

información oralmente e/ou 

por escrito. 

 

CL 

AA 

B1-3. Comunicar de forma 

oral e escrita os resultados 

obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, 

presentándoos con apoios 

gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, o 

vocabulario correspondente a cada un dos 

bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos relacionados coa área, 

manifestando a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre as máquinas 

nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Expón de forma clara 

e ordenada contidos que 

manifesten a comprensión 

dos textos orais ou escritos 

relacionados coa unidade. 

•  

CL 

B1-4. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o 

coidado pola seguridade 

propia e dos compañeiros, 

coidando as ferramentas e 

facendo uso adecuado dos 

materiais. 

 

B1-4.4. Presenta os traballos de maneira 

ordenada, clara e limpa, en soporte papel e 

dixital. 

 

• Coida a limpeza e a 

claridade á hora de escribir 

e resolver as actividades. 

 AA 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, traballando de 

forma individual ou en equipo, e presenta un 

informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes fontes 

(directas, libros, Internet), con distintos medios 

e comunicando de forma oral a experiencia 

realizada, apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza pequenos 

proxectos de investigación e 

reflexión sobre os obxectos 

e os materiais do medio 

seguindo as fases de: 

identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B5-1. Coñecer os principios 

básicos que rexen 

máquinas e aparellos. 

 

B5-1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas 

e clasifícaas segundo o número de pezas, a 

maneira de accionalas e a acción que 

realizan. 

B5-1.2. Observa, identifica e describe algúns 

dos compoñentes das máquinas. 

B5-1.3. Observa e identifica algunha das 

aplicacións das máquinas e aparellos, e a súa 

utilidade para facilitar as actividades humanas. 

 

• Recoñece e nomea 

diferentes máquinas do seu 

medio, explica a diferenza 

entre máquinas simples e 

máquinas compostas, e 

entre máquinas manuais e 

máquinas automáticas e 

describe as características 

de cada grupo. 

• Describe pezas e 

compoñentes das máquinas 

e diferencia as partes dun 

ordenador. 

• Describe usos, 

aplicacións e beneficios das 

máquinas na nosa vida 

cotiá. Mostra actitudes de 

uso responsable das 

máquinas. 

CMCT 

CL 

CSC 

 

 

 

 

PROXECTO COOPERATIVO: ANIMAIS EN 
PERIGO 

Temporalización: mes de xuño 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 

ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 

da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan 

o seu coidado. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• Utilización de 

diferentes fontes de 

información (directas, libros). 

• Lectura de textos 

propios da área. 

• Utilización das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación para buscar, 

seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

• Traballo individual e en 

grupo. 

 

• Procura, interpretación e 

reelaboración de información obtida de 

diferentes fontes para poñela en común 

cos compañeiros e levar a cabo 

proxectos e completar fichas 

informativas. 

• Lectura e interpretación de textos 

e gráficos sobre os animais e as causas 

e consecuencias da súa extinción. 

• Expresión oral de contidos 

relacionados coa unidade. 

• Uso correcto do vocabulario 

vinculado á unidade presente. 

• Traballo en equipo para elaborar 

un proxecto común, investigando e 

seguindo os pasos propostos. 

 

B1-1. Obter información relevante sobre 

feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre 

sucesos naturais, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e indirectas e 

comunicando os resultados. 

B1-3. Comunicar de forma oral e escrita 

os resultados obtidos tras a realización de 

diversas experiencias, presentándoos con 

apoios gráficos. 

B1-5. Realizar proxectos e presentar 

informes. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• Organización interna 

dos seres vivos. Estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos: 

tipos; órganos; aparellos e 

sistemas: principais 

características e funcións. 

• Os seres vivos: 

características, clasificación e 

tipos. 

• Hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

• Uso de medios 

tecnolóxicos para o estudo 

dos seres vivos. 

 

• Animais en perigo de extinción. 

• Causas da extinción dos animais. 

• Investigación sobre un animal en 

perigo de extinción consultando a 

internet, revistas, guías de animais, etc. 

• Descrición das características do 

animal en perigo de extinción elixido, 

cubrindo unha ficha informativa. 

• Elaboración de forma cooperativa 

dun cómic que explique a vida dun 

animal en perigo de extinción para 

elaborar un libro entre toda a clase. 

• Definición das formas de previr, 

reparar ou reducir os danos no medio 

natural, sinalando propostas e 

alternativas. 

• Explicación das consecuencias 

que producen os hábitos e a acción 

humana no medio natural, valorando as 

condutas de respecto e coidado deste. 

• Mostra de actitudes de interese e 

respecto polo traballo alleo.  

B3-1. Coñecer a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas, identificando as 

principais características e funcións. 

B3-3. Coñecer as características e 

compoñentes dun ecosistema. 

B3-4. Usar medios tecnolóxicos, 

respectando as normas de uso, de 

seguridade e de mantemento dos 

instrumentos de observación dos 

materiais de traballo, mostrando interese 

pola observación e o estudo rigoroso de 

todos os seres vivos, e hábitos de 

respecto e coidado cara aos seres vivos. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Valoración do traballo de grupo 

como medio para alcanzar os 

obxectivos propostos e aprender dos 

demais compañeiros. 

• Autoavaliar o traballo realizado, 

tanto de forma individual coma de 

grupo. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1-1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directas e 

indirectas e os resultados. 

B1-1.1. Busca, selecciona e organiza 

información concreta e relevante, 

analízaa, obtén conclusións, 

reflexiona sobre o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou por escrito. 

 

• Busca, selecciona e 

organiza información a partir 

de textos e imaxes para 

completar as súas 

actividades e responder 

preguntas, e comunica esa 

información oralmente e/ou 

por escrito. 

 

CL 

AA 

B1-3. Comunicar de forma oral e 

escrita os resultados obtidos tras a 

realización de diversas 

experiencias, presentándoos con 

apoios gráficos. 

 

B1-3.1. Utiliza, de maneira adecuada, 

o vocabulario correspondente a cada 

un dos bloques de contidos. 

B1-3.2. Expón oralmente, de forma 

clara e ordenada, contidos 

relacionados coa área, manifestando 

a comprensión de textos orais e/ou 

escritos. 

• Utiliza o vocabulario 

adquirido sobre os animais 

nas súas exposicións e 

traballos da clase. 

• Expón oralmente de 

forma clara e ordenada 

contidos que manifesten a 

comprensión dos textos 

orais ou escritos 

relacionados coa unidade. 

 

CL 

B1-5. Realizar proxectos e 

presentar informes. 

 

B1-5.2. Realiza un proxecto, 

traballando de forma individual ou en 

equipo, e presenta un informe, 

utilizando soporte papel e/ou dixital, 

recollendo información de diferentes 

fontes (directas, libros, Internet), con 

distintos medios e comunicando de 

forma oral a experiencia realizada, 

apoiándose en imaxes e textos 

escritos. 

• Realiza pequenos 

proxectos de investigación 

de forma cooperativa sobre 

as causas e consecuencias 

da desaparición de 

especies; sigue as fases de 

identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración 

final dun cómic cuxo 

protagonista sexa un animal 

en perigo de extinción. 

 

CMCT 

CL 

AA 

IE 

CD 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

B3-1. Coñecer a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, tipos, 

órganos, aparellos e sistemas: 

identificando as principais 

características e funcións. 

 

B3-1.2. Identifica e describe a 

estrutura dos seres vivos: células, 

tecidos, órganos, aparellos e 

sistemas, identificando as principais 

características e funcións de cada un 

deles. 

 

• Identifica, describe 

características e clasifica 

animais dentro dun grupo 

segundo a súa alimentación, 

a súa forma de reproducirse 

ou o medio no que viven. 

Describe características dos 

grupos. 

 

CL  

CMCT 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características e 

aos seus tipos. 

 

B3-2.1. Observa e identifica as 

características e clasifica os seres 

vivos: Reino animal. Reino das 

plantas. Reino dos fungos. Outros 

reinos. 

B3-2.3. Observa, directa e 

indirectamente, identifica 

características e clasifica animais 

vertebrados. 

 

• Coñece e describe as 

características principais dos 

seres vivos atendendo aos 

seus atributos físicos e á súa 

forma de alimentarse e 

reproducirse. 

• Describe animais 

vertebrados atendendo ás 

súas características físicas; 

clasifica animais atendendo 

á súa alimentación e á súa 

forma de reprodución. 

 

CMCT 

 

B3-3. Coñecer as características e 

os compoñentes dun ecosistema. 

 

B3-3.2. Identifica e explica algunhas 

das causas da extinción de especies. 

 

• Identifica e explica 

causas da extinción dunha 

especie como consecuencia 

da aparición/desaparición 

doutra. 

CMCT 

 

B3-4. Usar medios tecnolóxicos, 

respectando as normas de uso, de 

seguridade e de mantemento dos 

instrumentos de observación dos 

materiais de traballo, mostrando 

interese pola observación e o 

estudo rigoroso de todos os seres 

vivos, e hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

B3-4.1. Mostra condutas de respecto 

e coidado cara aos seres vivos. 

 

• Mostra condutas, 

observables no medio da 

aula, de respecto e coidado 

cara aos seres vivos. 

 

CMCT 

CSC 
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CIENCIAS SOCIAIS  

1º trimestre 

TEMA 1: O COLEXIO 

Temporalización: mes de outubro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.  
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS 

COMÚNS 

• Iniciación ao 

coñecemento científico e a súa 

aplicación nas Ciencias 

Sociais.  

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Fomento de técnicas de 

animación á lectura de textos 

de divulgación das Ciencias 

Sociais (de carácter social, 

xeográfico e histórico). 

• Utilización de estratexias 

para potenciar a cohesión de 

grupo e o traballo cooperativo. 

• Uso e utilización 

correcto de diversos materiais 

cos que se traballa. 

• Estratexias para a 

• A aula e os seus 

elementos. 

• O plano dun colexio. 

• Lectura e interpretación 

de textos e imaxes sobre a 

clase, o colexio e os 

compañeiros. 

• Lectura e comprensión 

do texto Unha compañeira. 

• Os oficios e as 

dependencias do colexio. 

• Identificación, sobre 

imaxes, dos elementos 

presentes na aula, as 

dependencias do colexio e os 

traballadores do centro. 

• Interpretación da 

información que ofrecen 

distintas imaxes que 

representan aulas e 

B1-1. Obter información concreta e relevante 

sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fontes (directas 

e indirectas). 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a nivel 

individual e de grupo que supoñan a procura, 

selección e organización de textos de carácter 

social, xeográfico ou histórico, mostrando 

habilidade para traballar tanto individualmente 

como de maneira colaborativa dentro dun 

equipo. 

B1-6. Respectar a variedade dos diferentes 

grupos humanos e valorar a importancia dunha 

convivencia pacífica e tolerante entre todos eles 

sobre a base dos valores democráticos e os 

dereitos humanos universalmente compartidos. 

B1-7. Participar dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida social creando estratexias 

para resolver conflitos. 

B1-8. Valorar a cooperación e o diálogo como 

forma de evitar e resolver conflitos, fomentando 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

resolución de conflitos, 

utilización das normas de 

convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

 

comparación coa súa propia.  

• Uso adecuado dos 

materiais para realizar un 

mural. 

• As condutas adecuadas 

na aula. 

• Os compañeiros: 

descrición, actividades e 

comportamento. 

• Integración dos 

compañeiros. 

• Descrición dunha clase. 

• Interese por coñecer os 

elementos do colexio e as 

normas de convivencia na aula. 

• Manifestación dunha 

actitude tolerante cara aos 

novos compañeiros e os 

compañeiros doutros países. 

 

os valores democráticos. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o espírito 

emprendedor, aumentando as capacidades para 

aproveitar a información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información concreta 

e relevante sobre feitos ou 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes 

fontes (directas e indirectas). 

 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta e 

relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre o 

proceso seguido e comunícao 

oralmente e/ou por escrito. 

 

• Busca, selecciona e 

organiza a información relevante 

sobre o colexio, que obtén 

utilizando diferentes fontes, como 

imaxes, planos e textos. 

• Analiza información sobre 

situacións e comportamentos no 

colexio e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso 

de tratamento da información e 

comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos 

sobre os elementos que encontra 

no colexio, apoiándose en gráficos, 

esquemas, táboas, etc. 

AA 

 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a capacidade de 

esforzo e a constancia no estudo. 

 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, contidos 

relacionados coa área que 

manifesten a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

• Explica oralmente, de forma 

clara e ordenada, o contido de 

imaxes e textos sobre o colexio e 

os compañeiros, que pon de 

manifesto a comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 

 

CMCT 

CL 

AA 

B1-4. Realizar traballos e 

presentacións a nivel individual e 

de grupo que supoñan a procura, 

selección e organización de textos 

de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente como de maneira 

colaborativa dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel individual e 

de grupo que supoñen a procura, 

selección e organización de 

textos de carácter xeográfico, 

social ou histórico. 

 

• Realiza un traballo de 

investigación sinxelo e expono de 

forma individual: explica como é a 

aula indicando os obxectos que se 

encontran nela. 

 

CL 

AA 

IE 

B1-6. Respectar a variedade dos 

diferentes grupos humanos e 

valorar a importancia dunha 

convivencia pacífica e tolerante 

entre todos eles sobre a base dos 

valores democráticos e os dereitos 

humanos universalmente 

compartidos. 

B1-6.1. Valora a importancia 

dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes 

grupos humanos sobre a base 

dos valores democráticos e os 

dereitos humanos universalmente 

compartidos. 

• Manifesta respecto polos 

compañeiros e polas persoas que 

o rodean. 

 
CSC 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-7. Participar dunha maneira 

eficaz e construtiva na vida social 

creando estratexias para resolver 

conflitos. 

 

B1-7.2. Identifica e utiliza os 

códigos de conduta e os usos 

xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e ámbitos 

(escola, familia, barrio, etc.). 

 

• Recoñece e respecta as 

normas de convivencia no colexio 

e no seu medio máis próximo. 

 

CSC 

 

B1-8. Valorar a cooperación e o 

diálogo como forma de evitar e 

resolver conflitos, fomentando os 

valores democráticos. 

 

B1-8.1. Valora a cooperación e o 

diálogo como forma de evitar e 

resolver conflitos e fomenta os 

valores democráticos. 

 

• Valora a cooperación e o 

diálogo para evitar conflitos nas 

súas relacións escolares. 

 

CSC 

 

B1-9. Desenvolver a creatividade 

e o espírito emprendedor, 

aumentando as capacidades para 

aproveitar a información, as ideas 

e para presentar conclusións 

innovadoras. 

 

B1-9.2. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa 

na toma de decisións. 

 

• Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas. 

• Elabora documentos 

sinxelos sobre temas do seu medio 

con intención comunicativa, 

intentando reflectir neles os 

coñecementos que adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma 

de decisións. 

 

IE 

 

 
 
 

TEMA2: A CASA E A FAMILIA 

Temporalización: mes de novembro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática.  

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor.  

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos.  

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.  
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• Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS 

COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias Sociais. 

• Utilización das tecnoloxías 

da información e  

da comunicación para buscar e 

seleccionar información e 

presentar conclusións. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Utilización de estratexias 

para potenciar a cohesión do 

grupo e o traballo cooperativo. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa 

emprendedora. 

•  

• A casa. 

• Interpretación de imaxes 

sobre diferentes tipos de casas. 

• Lectura e comprensión do 

texto Casas  

do mundo. 

• As tarefas do fogar. 

• Recoñecemento de tarefas do 

fogar. 

• Procura de información sobre 

as casas  

do mundo. 

• Interese por recoñecer as 

formas de vida  

doutros lugares. 

• A mudanza. 

• Interpretación de ilustracións 

sobre  

unha mudanza. 

• A familia. 

• Interpretación de ilustracións 

sobre familias. 

• Creación dunha árbore 

xenealóxica. 

• Realización do debuxo da súa 

familia. 

• Respecto polos membros da 

súa familia. 

• Uso preciso do vocabulario 

sobre a casa e  

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-6. Respectar a variedade dos 

diferentes grupos humanos e valorar a 

importancia dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre todos eles sobre a base 

dos valores democráticos e os dereitos 

humanos universalmente compartidos. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información,  

as ideas e presentar conclusións 

innovadoras. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

a familia. 

 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE 

VIVIMOS  

• Cartografía. Planos e 

mapas. Escalas. 

 

• O plano dunha casa. 

• Os cuartos da casa. 

• Identificación nun plano dos 

espazos  

dunha casa. 

• Interpretación de símbolos do 

plano  

dunha casa. 

• Elaboración dun plano dunha 

casa. 

 

B2-6. Describir correctamente planos e 

mapas interpretando a súa escala e 

signos convencionais. 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN 

SOCIEDADE 

• As actividades 

económicas e os sectores de 

produción de España e Europa. 

 

• O sector secundario: a 

construción. 

• Os profesionais relacionados 

coa construción dunha casa. 

• Identificación de profesións 

relacionadas  

coa construción dunha casa. 

• Diferenciación de profesións 

relacionadas  

con distintos sectores económicos. 

 

B3-10. Identificar as actividades que 

pertencen a cada un dos sectores 

económicos e describir as características 

destes, recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e de 

Europa. 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO 

TEMPO 

• As Idades da Historia: 

Duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as 

acoutan. As liñas do tempo. 

 

• O paso do tempo na familia. 

• Identificación do paso do 

tempo  

nunha familia. 

• Ordenación de imaxes da 

mesma familia  

en diferentes momentos. 

• Explicación dos cambios que 

se producen  

co paso do tempo nunha familia. 

 

B4-2. Utilizar as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade para 

ordenar temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos relevantes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta e 

relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre o 

proceso seguido e comunícao 

oralmente e/ou por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre a casa e a 

familia, que obtén utilizando diferentes 

fontes, como imaxes, planos e textos. 

• Analiza información sobre a casa 

e a familia e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de 

tratamento da información e comunícao 

oralmente e/ou por escrito nas súas 

actividades. 

• Realiza rexistros de datos do 

medio apoiándose en gráficos, 

esquemas, táboas, etc. 

AA 

 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a capacidade 

de esforzo e a constancia no 

estudo. 

 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados. 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa área, 

que manifesten a comprensión 

de textos orais e/ou escritos 

• Utiliza con precisión o 

vocabulario adquirido na unidade sobre 

a casa e a familia para realizar os seus 

traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara 

e ordenada, os contidos de imaxes e 

textos sobre a familia e as casas, que 

poñen de manifesto a comprensión de 

textos orais e/ou escritos. 

 

CL 

 

B1-4. Realizar traballos e 

presentacións a nivel individual 

e de grupo que supoñan a 

procura, selección e 

organización de textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente coma de 

maneira colaborativa dentro 

dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel individual 

e de grupo que supoñen a 

procura, selección e 

organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

 

• Realiza un traballo de 

investigación sinxelo e expono de forma 

individual: compara a casa en que vive 

con outras vivendas, interpreta 

símbolos, relaciónaos co que 

representan, e completa o plano dunha 

casa. 

 

CL 

AA 

IE 

B1-6. Respectar a variedade 

dos diferentes grupos humanos 

e valorar a importancia dunha 

convivencia pacífica e tolerante 

entre todos eles sobre a base 

dos valores democráticos e os 

dereitos humanos 

universalmente compartidos. 

B1-6.1. Valora a importancia 

dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes 

grupos humanos sobre a base 

dos valores democráticos e os 

dereitos humanos 

universalmente compartidos.  

 

• Manifesta respecto polos 

compañeiros e polas persoas que o 

rodean e exprésao nun debuxo. 

 
CSC 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa 

na toma de decisións. 

 

• Manifesta autonomía na 

planificación e execución de tarefas 

como a elaboración dunha árbore 

xenealóxica da súa familia. 

• Elabora documentos sinxelos 

sobre temas do seu medio con 

intención comunicativa: a árbore 

xenealóxica da súa familia, intentando 

reflectir nela os coñecementos que 

adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de 

decisións. 

IE 

 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-6. Describir correctamente 

planos e mapas interpretando a 

súa escala e signos 

convencionais. 

 

B2-6.1. Identifica e clasifica os 

diferentes tipos de mapas, 

incluíndo os planisferios, define 

que é a escala nun mapa e 

utiliza e interpreta os signos 

convencionais máis usuais que 

poden aparecer nel. 

• Identifica e explica 

representacións gráficas de espazos 

coñecidos: completa o plano dunha 

casa con imaxes da representación de 

cada unha das estancias e interpreta os 

seus símbolos. 

 

CL 

CMCT 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3-10. Identificar as 

actividades que pertencen a 

cada un dos sectores 

económicos e describir as 

características destes, 

recoñecendo as principais 

actividades económicas de 

España e de Europa. 

 

B3-10.1. Identifica os tres 

sectores de actividades 

económicas e clasifica distintas 

actividades no grupo ao que 

pertencen. 

 

• Identifica e describe as diferentes 

profesións e tarefas que realizan as 

persoas nos medios máis próximos 

(colexio, barrio, localidade). 

 

CSC 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B4-2. Utilizar as nocións 

básicas de sucesión, duración 

e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

relevantes. 

 

B4-2.2. Usa diferentes técnicas 

para localizar  

no tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a duración, 

a simultaneidade e  

as relacións entre os 

acontecementos. 

 

• Ordena imaxes da familia 

respectando  

a secuencia temporal dos feitos que 

representan. 

• Explica os cambios que se 

producen  

co paso do tempo nunha familia. 

• Identifica características que 

indican o paso do tempo en membros 

dunha familia. 

• Ordena casas segundo a 

antigüidade. 

 

AA 

 

 

TEMA 3: AS FESTAS 

Temporalización: mes de decembro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos.  

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e 
audiovisuais. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e  

a súa aplicación nas Ciencias 

Sociais. 

• Recollida de información do 

tema a tratar, utilizando diferentes 

fontes (directas e indirectas). 

• Utilización das tecnoloxías da 

información e  

da comunicación para buscar e 

seleccionar información e presentar 

conclusións.  

• Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

memorizar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

 

• A celebración do Nadal. 

• O belén. 

• A felicitación de Nadal. 

• Lectura e comprensión do 

texto  

Adornos do Nadal. 

• A celebración da festa de 

aniversario. 

• Procura de información 

sobre os costumes relacionados 

coa celebración do Nadal en 

diferentes culturas do mundo: 

Alemaña e Colombia. 

• Interpretación de imaxes 

de diferentes festas de Galicia. 

• Resolución dun 

encrucillado cos nomes das 

figuras dun belén. 

• Escritura dunha felicitación 

de Nadal. 

 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-2. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para obter 

información, aprender e expresar contidos 

sobre Ciencias Sociais. 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE 

VIVIMOS  

• A Intervención Humana no 

medio natural. 

• O desenvolvemento 

sustentable. 

 

• O viveiro. 

• Identificación de plantas 

que se utilizan como adornos do 

Nadal. 

• Conservación de plantas 

utilizadas como adornos do 

Nadal. 

• Concienciación sobre o 

uso dos viveiros. 

• Reflexión sobre a 

conservación da natureza. 

B2-17. Explicar a influencia do 

comportamento humano no medio 

natural, identificando o uso sustentable 

dos recursos naturais propoñendo unha 

serie de medidas necesarias para o 

desenvolvemento sustentable da 

humanidade, especificando os seus 

efectos positivos. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE • Os adornos do Nadal en B3-4. Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística do Estado 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Manifestacións culturais e 

lingüísticas de España e Galicia 

• As actividades produtivas: 

Recursos naturais, materias primas. 

• A produción de bens e 

servizos. O consumo e a 

publicidade. 

 

España e Galicia. 

• Obxectos propios do 

Nadal. 

• As celebracións de festas 

en España e Galicia. 

• A celebración do Nadal en 

España e Galicia. 

• Identificación de costumes 

relacionados coa celebración do 

Nadal: alimentos do Nadal, 

panxoliñas, traxes típicos. 

• Recoñecemento de datas 

relacionadas co Nadal. 

• Asociación de festas de 

España e Galicia coas súas 

datas de celebración. 

• Relación entre as 

actividades da vida cotiá e as 

festas. 

 

español, respectando as diferenzas. 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO 

TEMPO 

• O noso Patrimonio histórico e 

cultural. 

 

• Os traxes típicos de 

Galicia e doutras comunidades 

de España. 

• Interpretación de imaxes 

sobre traxes rexionais de 

España. 

 

B4-5. Valorar a importancia dos museos, 

sitios e monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e se aprende, 

mostrando unha actitude de respecto polo 

seu medio e pola súa cultura, apreciando 

a herdanza cultural.  
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre a celebración do 

Nadal en distintos países, que obtén utilizando 

diferentes fontes, como imaxes, planos e textos. 

• Analiza información sobre distintas festas e 

chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

AA 

 

B1-2. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

obter información, 

aprender e expresar 

contidos sobre Ciencias 

Sociais. 

B1-2.1. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación (internet, blogs, 

redes sociais…) para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados. 

 

• Utiliza as tecnoloxías da información, baixo 

a supervisión dun adulto, para investigar sobre os 

costumes do Nadal noutros países. 

• Recoñece varios medios de comunicación 

e información e identifica a súa utilidade. 

• Valora o uso do ordenador na elaboración 

dos seus traballos. 

 

CD 

 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido na unidade sobre as celebracións de 

Nadal e outras festas para realizar os seus 

traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara e 

ordenada, os contidos de imaxes e textos sobre 

distintas celebracións, que poñen de manifesto a 

comprensión de textos orais e/ou escritos. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-4. Realizar traballos 

e presentacións a nivel 

individual e de grupo 

que supoñan a procura, 

selección e 

organización de textos 

de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente coma 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

 

• Realiza un traballo de investigación sinxelo 

e expono de forma individual: investiga sobre os 

costumes do Nadal noutros países. 

•  
CL 

AA 

IE 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas necesarias para 

confeccionar unha felicitación de Nadal. 

• Elabora unha felicitación de Nadal e 

adórnaa, intentando reflectir nela os 

coñecementos que adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

 

IE 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-17. Explicar a 

influencia do 

comportamento 

humano no medio 

natural, identificando o 

uso sustentable dos 

recursos naturais 

propoñendo unha serie 

de medidas necesarias 

para o 

desenvolvemento 

sustentable da 

humanidade, 

especificando os seus 

efectos positivos. 

B2-17.1. Explica o uso 

sustentable dos recursos 

naturais propoñendo e 

adoptando unha serie de 

medidas e actuacións que 

conducen á mellora das 

condicións ambientais do 

noso planeta. 

 

• Reflexiona sobre a conservación da 

natureza mediante a lectura do texto Adornos de 

Nadal e explica como utilizar os recursos naturais 

de maneira racional. 

• Identifica situacións concretas que alteran 

o equilibrio dos bosques e propón accións para 

solucionalas ou evitalas: comprar árbores nun 

viveiro. 

• Interpreta consellos para o coidado dos 

bosques e a mellora das condicións ambientais 

do noso planeta e ponos en práctica. 

 

CMCT 

CSC 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-4. Valorar a 

diversidade cultural, 

social, política e 

lingüística do Estado 

español, respectando 

as diferenzas. 

 

B3-4.1. Valora, partindo da 

realidade do Estado español, 

a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun 

mesmo territorio como fonte 

de enriquecemento cultural. 

• Valora e respecta a pluralidade e 

diversidade de costumes de celebración do 

Nadal. 

• Recoñece e aprecia a importancia das 

manifestacións culturais e participa nas tradicións 

do seu medio. 

• Valora a diversidade de lugares en que se 

desenvolve a vida das persoas. 

 

CSC 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4-5. Valorar a 

importancia dos 

museos, sitios e 

monumentos históricos 

como espazos onde se 

ensina e se aprende, 

mostrando unha 

actitude de respecto 

polo seu medio e pola 

súa cultura, apreciando 

a herdanza cultural. 

B4-5.2. Aprecia a herdanza 

cultural a escala local, 

estatal e europea como 

riqueza compartida que hai 

que coñecer, preservar e 

coidar. 

 

• Recoñece celebracións e tradicións como 

o uso do traxe típico e considéraas como parte da 

herdanza cultural que hai que coñecer e 

preservar. 

 
CEC 

 

 
 
 
 

TEMA 4: O MEU BARRIO 

Temporalización: mes de xaneiro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 
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• Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 

mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
•  

 
SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS 

COMÚNS 

• Iniciación ao 

coñecemento científico e  

a súa aplicación nas Ciencias 

Sociais. 

• Recollida e información 

do tema que se vai tratar, 

utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

• Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

memorizar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Planificación e xestión 

de proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa 

emprendedora. 

• Estratexias para a 

resolución de conflitos, 

utilización das normas de 

convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e 

tolerante. 

 

• O barrio. 

• Explicación do concepto 

de barrio. 

• Os elementos da rúa. 

• Comprensión e 

interpretación de ilustracións de 

rúas e barrios para identificar as 

súas partes. 

• Recoñecemento e 

identificación de elementos 

dunha rúa. 

• Lectura e comprensión 

do texto Rúas subterráneas. 

• Recoñecemento do 

concepto de rúas subterráneas. 

• Interpretación de 

informacións obtidas de 

diferentes fontes. 

• Explicación dos datos de 

forma oral ou escrita. 

• Escritura do enderezo do 

colexio. 

 

B1-1. Obter información concreta e relevante 

sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, utilizando diferentes fontes (directas 

e indirectas). 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a nivel 

individual e de grupo que supoñan a procura, 

selección e organización de textos de carácter 

social, xeográfico ou histórico, mostrando 

habilidade para traballar tanto individualmente 

coma de maneira colaborativa dentro dun 

equipo. 

B1-6. Respectar a variedade dos diferentes 

grupos humanos e valorar a importancia dunha 

convivencia pacífica e tolerante entre todos eles 

sobre a base dos valores democráticos e dos 

dereitos humanos universalmente compartidos. 

B1-7. Participar dunha maneira eficaz e 

construtiva na vida social creando estratexias 

para resolver conflitos. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o espírito 

emprendedor, aumentando as capacidades para 

aproveitar a información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

BLOQUE 3. VIVIR EN 

SOCIEDADE 

• As actividades 

económicas e os sectores de 

produción de España e Europa. 

• Educación Viaria. 

Adquisición de coñecementos 

que contribúan a consolidar 

condutas e hábitos viarios 

• Os traballos. 

• Identificación e 

recoñecemento de profesións 

relacionadas coas actividades 

que se realizan na rúa. 

• As tendas. 

• Recoñecemento de 

tendas propias dunha rúa dun 

B3-10. Identificar as actividades que pertencen 

a cada un dos sectores económicos e describir 

as características destes, recoñecendo as 

principais actividades económicas de España e 

Europa. 

B3-15. Coñecer e respectar as normas de 

circulación e fomentar a seguridade viaria en 

todos os seus aspectos. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

correctos. 

 

barrio. 

• Os sinais de tráfico. 

• Identificación de tendas 

na rúa dun barrio. 

• Identificación e 

recoñecemento de sinais de 

tráfico. 

• Respecto das normas de 

circulación. 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO 

TEMPO 

• As Idades da Historia: 

Duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as 

acoutan. As liñas do tempo. 

 

• O paso do tempo nun 

barrio. 

• Identificación do paso do 

tempo nun barrio. 

• Clasificación de imaxes 

de barrios en antigos ou 

modernos. 

 

B4-2. Utilizar as nocións básicas de sucesión, 

duración e simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos históricos e outros 

feitos relevantes. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre o barrio e os seus 

elementos, que obtén utilizando diferentes fontes, 

como imaxes, planos e textos. 

• Analiza a información sobre o barrio e 

chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícaa oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

AA 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados. 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido na unidade sobre o barrio e os seus 

elementos para realizar os traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara e 

ordenada, os contidos de imaxes e textos sobre a 

rúa, o barrio e as normas viarias, e pon de 

manifesto a comprensión de textos orais e/ou 

escritos. 

 

CL 

 

B1-4. Realizar traballos 

e presentacións a nivel 

individual e de grupo 

que supoñan a procura, 

selección e 

organización de textos 

de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente como 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

 

• Realiza un traballo de investigación sinxelo 

e expono de forma individual ou en grupo: 

normas de comportamento adecuado nun parque. 

 
CL 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-6. Respectar a 

variedade dos 

diferentes grupos 

humanos e valorar a 

importancia dunha 

convivencia pacífica e 

tolerante entre todos 

eles sobre a base dos 

valores democráticos e 

os dereitos humanos 

universalmente 

compartidos. 

B1-6.1. Valora a importancia 

dunha convivencia pacífica e 

tolerante entre os diferentes 

grupos humanos sobre a 

base dos valores 

democráticos e os dereitos 

humanos universalmente 

compartidos. 

 

• Manifesta respecto polos compañeiros e 

polas persoas que o rodean, demostrando un 

comportamento adecuado na rúa e no parque. 

 
CSC 

 

B1-7. Participar dunha 

maneira eficaz e 

construtiva na vida 

social creando 

estratexias para 

resolver conflitos 

B1-7.2. Identifica e utiliza os 

códigos de conduta e os usos 

xeralmente aceptados nas 

distintas sociedades e 

ámbitos (escola, familia, 

barrio, etc.). 

• Recoñece e respecta as normas de 

convivencia no colexio e no seu medio máis 

próximo: no parque e na rúa. 

 

CSC 

 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos con intención 

comunicativa como o enderezo do colexio e a 

explicación do comportamento adecuado nun 

parque, intentando reflectir neles os 

coñecementos que adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

 

IE 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3-10. Identificar as 

actividades que 

pertencen a cada un 

dos sectores 

económicos, describir 

as características 

destes, recoñecendo as 

principais actividades 

económicas de España 

e de Europa. 

B3-10.2. Explica as 

actividades relevantes dos 

sectores primario, secundario 

e terciario en España e 

Europa e as súas 

localizacións nos territorios 

correspondentes. 

 

• Relaciona profesións e traballos cos seus 

medios característicos (a rúa, o barrio…). 

• Identifica profesións relacionadas co barrio, 
relaciónaas co medio e distíngueas doutras de 
diferente sector. 

• Establece conexións entre as profesións  
dos sectores secundario e terciario e os 
habitantes da cidade. 

• Recoñece e describe os distintos 

transportes e asóciaos co medio polo que se 

desprazan. 

 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-15. Coñecer e 

respectar as normas de 

circulación e fomentar a 

seguridade viaria en 

todos os seus 

aspectos. 

 

B3-15.1. Explica normas 

básicas de circulación e as 

consecuencias derivadas do 

descoñecemento ou 

incumprimento das mesmas 

B3-15.2. Coñece o significado 

dalgúns sinais de tráfico, 

recoñece a importancia de 

respectalos e utilízaos tanto 

como peón como cando é 

usuario de medios de 

transporte (abrocharse o 

cinto, non molestar o 

condutor...). 

• Recoñece distintas imaxes que simbolizan 

normas básicas de circulación e explica o seu 

significado. 

• Identifica e interpreta os sinais de tráfico e 

diferénciaos dos símbolos relacionados co uso 

adecuado dos medios de transporte. 

• Respecta as normas de circulación como 

peón e como usuario dos medios de transporte. 

• Identifica os transportes públicos e explica 

as normas de comportamento que hai que 

observar ao utilizalos. 

 

CL 

CSC 

IE 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4-2. Utilizar as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para 

ordenar temporalmente 

algúns feitos históricos 

e outros feitos 

relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes 

técnicas para localizar  

no tempo e no espazo feitos 

do pasado, percibindo a 

duración, a simultaneidade e  

as relacións entre os 

acontecementos. 

• Expresa a modernidade ou antigüidade de 

dous barrios representados en imaxes. 

• Explica os cambios que se producen co 

paso do tempo nos barrios. 

• Identifica características que indican o 

paso do tempo clasificando barrios en antigos ou 

modernos. 

 

AA 

 

 
 
 
 

TEMA 5: A MIÑA LOCALIDADE 

Temporalización: mes de febreiro 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 
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• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singulariades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias Sociais. 

• Recollida e información do 

tema que se vai tratar, utilizando 

diferentes fontes (directas e 

indirectas). 

• Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar información e 

presentar conclusións. 

• Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

memorizar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

• Estratexias para a resolución 

de conflitos, utilización das normas 

de convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e tolerante. 

 

• As localidades. 

• As lembranzas do pasado. 

• Lectura sobre os recordos 

do pasado para identificar 

monumentos nas localidades. 

• Lectura e comprensión do 

texto Recordos do pasado. 

• Procura de información 

sobre monumentos da propia 

localidade. 

• Utilización das novas 

tecnoloxías para investigar sobre 

monumentos históricos da súa 

localidade. 

• Interpretación de 

información obtida de ilustracións 

sobre diferentes localidades. 

• Comprensión de imaxes e 

explicación dos datos obtidos 

oralmente ou por escrito. 

• Escritura do nome da súa 

localidade. 

• Reelaboración da 

información adquirida na unidade 

para completar un resumo dos 

contidos desta. 

• Recoñecemento das 

necesidades da súa localidade. 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-2. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para obter 

información, aprender e expresar contidos 

sobre Ciencias Sociais. 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

244 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Debate sobre como 

mellorar a súa localidade. 

• Valoración dos 

monumentos. 

 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE 

VIVIMOS 

• Os problemas da 

contaminación. 

• O cambio climático: Causas e 

consecuencias. 

 

• O tráfico na cidade. 

• A contaminación. 

• Identificación dos 

problemas que xera o tráfico na 

cidade. 

• Diferenciación de 

solucións a distintos problemas. 

• Reflexión sobre a 

conservación da natureza. 

 

B2-17. Explicar a influencia do 

comportamento humano no medio 

natural, identificando o uso sustentable 

dos recursos naturais propoñendo unha 

serie de medidas necesarias para o 

desenvolvemento sustentable da 

humanidade, especificando os seus 

efectos positivos. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

• Distribución espacial, 

crecemento natural e crecemento 

real da poboación. Representación 

gráfica. 

• Poboación de España: 

distribución e evolución. Os 

movementos migratorios. 

• As actividades produtivas: 

Recursos naturais, materias primas. 

• Produtos elaborados. 

Artesanía e industria. As formas de 

produción. 

• As actividades económicas e 

os sectores de produción en España 

e en Europa. 

• As aldeas, as vilas e as 

cidades. 

• Diferenciación das 

características de aldeas, vilas e 

cidades.  

• A localidade na que vive. 

• Descrición da súa 

localidade. 

• Clasificación de 

localidades en aldeas, vilas e 

cidades. 

• As profesións relacionadas 

coa natureza. 

• Os produtos resultantes de 

actividades económicas 

relacionadas coa natureza. 

• O proceso de produción 

dun produto. 

• Identificación e 

recoñecemento de profesións 

B3-4. Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística do Estado 

español, respectando as diferenzas. 

B3-6. Comprender os principais 

conceptos demográficos e a súa relación 

cos factores xeográficos, sociais, 

económicos ou culturais. 

B3-9. Explicar as diferenzas entre as 

materias primas e os produtos 

elaborados, identificando as actividades 

que se realizan para obtelos. 

B3-10.Identificar as actividades que 

pertencen a cada un dos sectores 

económicos, describir as características 

destes, recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e de 

Europa. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

relacionadas coa natureza. 

• Recoñecemento de 

produtos obtidos da natureza. 

• Ordenación do proceso 

produtivo dun produto elaborado. 

• Clasificación de 

actividades económicas pola súa 

relación co sector do comercio. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO 

TEMPO 

• O tempo histórico e a súa 

medida. 

• As fontes históricas e a súa 

clasificación. 

• As Idades da Historia: 

Duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as 

acoutan. As liñas do tempo. 

• O noso Patrimonio histórico e 

cultural. 

 

• O paso do tempo nas 

localidades. 

• Identificación de aspectos 

que denoten o paso do tempo 

nunha localidade. 

• Os monumentos históricos 

de España e de Galicia. 

• Valoración e conservación 

dos monumentos históricos das 

localidades de España e de 

Galicia. 

• Interese polo coñecemento 

e a conservación do patrimonio 

cultural. 

B4-2. Utilizar as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade para 

ordenar temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos relevantes. 

B4-5. Valorar a importancia dos museos, 

sitios e monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e se aprende 

mostrando unha actitude de respecto ao 

seu medio e á súa cultura, apreciando a 

herdanza cultural. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre as características e 

os problemas de aldeas, vilas e cidades, que 

obtén utilizando diferentes fontes, como imaxes, 

planos e textos. 

• Analiza información e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

AA 

B1-2. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

obter información, 

aprender e expresar 

contidos sobre Ciencias 

Sociais. 

B1-2.1. Utiliza as tecnoloxías 

da información e a 

comunicación (internet, blogs, 

redes sociais…) para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados. 

 

• Utiliza as tecnoloxías da información, baixo 

a supervisión dun adulto, para investigar sobre os 

monumentos da súa localidade. 

• Recoñece varios medios de comunicación 

e información e identifica a súa utilidade. 

• Valora o uso do ordenador na elaboración 

dos seus traballos. 

 

CD 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido sobre a localidade e os seus tipos: 

aldeas, vilas e cidades, para participar en debates 

sobre a localidade. 

• Explica oralmente, de forma clara e ordenada, 
os contidos, as imaxes e os textos sobre aldeas, 
vilas e cidades e os seus monumentos, que 
poñen de manifesto a comprensión de textos 
orais e/ou escritos. 
 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-4. Realizar traballos 

e presentacións a nivel 

individual e de grupo 

que supoñan a procura, 

selección e 

organización de textos 

de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente coma 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

• Realiza un traballo de investigación para 

detectar as necesidades da súa localidade, 

identificar e propoñer solucións, e expono de 

forma individual ou en grupo. 

 CL 

AA 

IE 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos sobre temas 

da súa localidade con intención comunicativa, 

intentando reflectir neles os coñecementos que 

adquiriu. 

• Demostra iniciativa propoñendo solucións 

para mellorar a súa localidade. 

 

IE 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-17. Explicar a 

influencia do 

comportamento 

humano no medio 

natural, identificando o 

uso sustentable dos 

recursos naturais 

propoñendo unha serie 

de medidas necesarias 

para o 

desenvolvemento 

sustentable da 

humanidade, 

especificando os seus 

efectos positivos. 

B2-17.1. Explica o uso 

sustentable dos recursos 

naturais propoñendo e 

adoptando unha serie de 

medidas e actuacións que 

conducen á mellora das 

condicións ambientais do 

noso planeta. 

• Reflexiona sobre a conservación da 

natureza e explica como utilizar os recursos 

naturais de maneira racional para evitar os 

problemas de contaminación. 

• Identifica situacións concretas que alteran 

o equilibrio do medio natural, como o tráfico, e 

propón accións para solucionalas ou evitalas. 

• Interpreta consellos para o coidado e a 

mellora das condicións ambientais do noso 

planeta e ponos en práctica. 

 

CMCT 

CSC 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-4. Valorar a 

diversidade cultural, 

social, política e 

lingüística do Estado 

español, respectando 

as diferenzas. 

B3-4.1. Valora, partindo da 

realidade do Estado español, 

a diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun 

mesmo territorio como fonte 

de enriquecemento cultural. 

• Valora e respecta a pluralidade e 

diversidade cultural das persoas. 

• Recoñece e aprecia a importancia das 

manifestacións culturais e participa nas tradicións 

do seu medio. 

• Valora a diversidade de lugares en que se 

desenvolve a vida das persoas: aldeas, vilas e 

cidades. 

CSC 

B3-6. Comprender os 

principais conceptos 

demográficos e a súa 

relación cos factores 

xeográficos, sociais, 

económicos ou 

culturais. 

B3-6.2. Define a poboación 

dun territorio e identifica os 

principais factores que 

inciden nela, e precísaos 

correctamente. 

 

• Comprende que é unha localidade e 

describe as características básicas da súa 

localidade. 

• Recoñece e describe as características 

principais de aldeas, vilas e cidades e dos seus 

habitantes. 

• Define que é a poboación dunha localidade 

e destaca trazos básicos das poboacións de 

aldeas, vilas e cidades. 

• Agrupa localidades coas mesmas 

características e explica esa agrupación 

CL 

CSC 

B3-9. Explicar as 

diferenzas entre as 

materias primas e os 

produtos elaborados, 

identificando as 

actividades que se 

realizan para obtelos. 

 

B3-9.1. Identifica e define 

materias primas e produtos 

elaborados e asóciaos coas 

actividades nas que se 

obteñen. 

B3-9.2. Describe 

ordenadamente o proceso de 

obtención dun produto ata a 

súa venda, e identifica os 

sectores aos que pertence. 

• Recoñece produtos que se obteñen de 

actividades económicas relacionadas co sector 

primario. 

• Identifica profesións relacionadas coa 

obtención de materias primas e produtos naturais. 

• Relaciona diferentes produtos co tipo de 

medio no que se obteñen. 

• Ordena as fases do proceso de obtención 

dun coche, explicando as transformacións que se 

producen desde a orixe ata a súa venda. 

• Relaciona as tarefas propias do proceso 

produtivo coas profesións correspondentes. 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-10.Identificar as 

actividades que 

pertencen a cada un 

dos sectores 

económicos, describir 

as características 

destes, recoñecendo as 

principais actividades 

económicas de España 

e de Europa. 

B3-10.2. Explica as 

actividades relevantes dos 

sectores primario, secundario 

e terciario en España e en 

Europa e as súas 

localizacións nos territorios 

correspondentes. 

 

• Relaciona profesións e traballos cos seus 

medios característicos (aldea, vila, cidade…). 

• Identifica profesións relacionadas coa natureza, 
relaciónaas co medio rural e distíngueas doutras 
de diferente sector. 

• Establece conexións entre as profesións dos 
sectores secundario e terciario e os habitantes 
das vilas e das cidades. 

• Recoñece e describe os distintos 

transportes e asóciaos co medio polo que se 

desprazan. 

 

CSC 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4-2. Utilizar as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para 

ordenar temporalmente 

algúns feitos históricos 

e outros feitos 

relevantes. 

B4-2.2. Usa diferentes 

técnicas para localizar no 

tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a 

duración, a simultaneidade e 

as relacións entre os 

acontecementos. 

 

• Ordena imaxes respectando a secuencia 

temporal dos feitos que representan. 

• Explica os cambios que se producen co 

paso do tempo. 

• Identifica características que indican o 

paso do tempo. 

• Ordena obxectos e medios de transporte 

segundo a súa antigüidade. 

 

AA 

 

B4-5. Valorar a 

importancia dos 

museos, sitios e 

monumentos históricos 

como espazos onde se 

ensina e se aprende, 

mostrando unha 

actitude de respecto ao 

seu medio e á súa 

cultura, apreciando a 

herdanza cultural. 

B4-5.2. Aprecia a herdanza 

cultural a escala local, 

nacional e europea como 

riqueza compartida que hai 

que coñecer, preservar e 

coidar. 

 

• Recoñece monumentos da súa localidade 

e considéraos como parte da herdanza cultural 

que hai que coñecer e preservar. 

 
CEC 

 

 
 
 
 
 

TEMA 6: VIAXAMOS 

Temporalización: mes de marzo 
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OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 
espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

• Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as 
mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 
 
 
 
 

 
SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• BLOQUE 1. CONTIDOS 

COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias Sociais. 

• Recollida de información do 

tema que se vai tratar, utilizando 

diferentes fontes (directas e 

indirectas). 

• Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar información e 

presentar conclusións. 

• Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

memorizar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

• Os medios de transporte. 

• Os medios de 

comunicación. 

• Lectura e comprensión do 

texto Navegar nunha balsa. 

• Procura de información 

sobre medios de transporte 

antigos. 

• Utilización das novas 

tecnoloxías para investigar sobre 

medios de transporte do pasado 

e localizar fotografías. 

• Procura de información 

sobre medios de comunicación: 

radio, periódico, móbil e 

televisión. 

• Interpretación da 

información obtida de diferentes 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-2. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para obter 

información, aprender e expresar contidos 

sobre Ciencias Sociais. 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

• Estratexias para a resolución 

de conflitos, utilización das normas 

de convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e tolerante. 

 

fontes. 

• Narración oral dunha viaxe 

en tren. 

• Interpretación de 

ilustracións sobre estacións de 

diferentes medios de transporte. 

• Uso correcto do autobús. 

• Interpretación de sinais de 

uso correcto do autobús. 

• Aplicación das normas 

para o uso correcto do autobús. 

• Debuxo e ficha dun medio 

de transporte. 

• Reelaboración da 

información adquirida na unidade 

para completar un resumo. 

• Interese por coñecer o 

pasado. 

 

conclusións innovadoras. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

• Educación Viaria. Adquisición 

de coñecementos que contribúan a 

consolidar condutas e hábitos 

viarios correctos. 

 

• Os medios de transporte. 

• Os medios de 

comunicación. 

• Identificación de medios 

de transporte. 

• Identificación e 

recoñecemento de medios de 

comunicación. 

• Clasificación dos medios 

de transporte en medios de 

mercadorías ou de persoas e en 

colectivos e individuais.  

• Relación dos transportes 

co medio polo que se desprazan. 

• Clasificación de medios de 

comunicación polo tipo de 

información. 

B3-10.Identificar as actividades que 

pertencen a cada un dos sectores 

económicos e describir as características 

destes, recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e de 

Europa. 

B3-15. Coñecer e respectar as normas de 

circulación e fomentar a seguridade viaria 

en todos os seus aspectos. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• Relación dos medios de 

comunicación co canal polo que 

se transmiten. 

• Os transportes públicos. 

• Coñecemento dos 

transportes públicos que hai na 

súa localidade. 

• Identificación e 

recoñecemento de sinais de uso 

correcto dos asentos do autobús. 

• Aplicación das normas de 

uso correcto do autobús. 

• Explicación de usos 

incorrectos do uso dos asentos 

do autobús. 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO 

TEMPO 

• O tempo histórico e a súa 

medida. 

• As fontes históricas e a súa 

clasificación. 

• As Idades da Historia: 

Duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as 

acoutan. As liñas do tempo. 

• O noso Patrimonio histórico e 

cultural. 

 

• O pasado. 

• O paso do tempo nos 

medios de transporte e nos 

medios de comunicación. 

• Identificación do paso do 

tempo en medios de transporte e 

en medios de comunicación. 

• Ordenación de medios de 

comunicación segundo a súa 

antigüidade. 

• Valoración do 

coñecemento do pasado. 

• Interese por coñecer máis 

sobre o pasado e os medios de 

transporte antigos. 

 

B4-2. Utilizar as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade para 

ordenar temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos relevantes. 

B4-5. Valorar a importancia dos museos, 

sitios e monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e se aprende 

mostrando unha actitude de respecto polo 

seu medio e pola súa cultura, apreciando 

a herdanza cultural. 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

253 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre diferentes medios de 

transporte e de comunicación, que obtén 

utilizando diferentes fontes, como imaxes, planos 

e textos. 

• Analiza información e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

AA 

B1-2. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

obter información, 

aprender e expresar 

contidos sobre Ciencias 

Sociais. 

B1-2.1. Utiliza as tecnoloxías 

da información e a 

comunicación (internet, blogs, 

redes sociais…) para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados 

B1-2.2. Analiza informacións 

relacionadas coa área e 

manexa imaxes, táboas, 

gráficos, esquemas, resumos 

e as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

• Utiliza as tecnoloxías da información, baixo 

a supervisión dun adulto, para investigar sobre 

diferentes temas relacionados coas Ciencias 

Sociais. 

• Recoñece varios medios de comunicación 

e información e identifica a súa utilidade. 

• Valora o uso do ordenador na elaboración 

dos seus traballos. 

• Interpreta as imaxes sobre as tecnoloxías 

da comunicación e asóciaas co seu uso e co 

medio polo que se transmiten. 

 

AA 

CD 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido na unidade sobre medios de 

comunicación e medios de transporte para 

realizar os seus traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara e 

ordenada, os contidos de imaxes e textos sobre 

os medios de transporte e de comunicación, que 

poñen de manifesto a comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 

 

CL 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-4. Realizar traballos 

e presentacións a nivel 

individual e de grupo 

que supoñan a procura, 

selección e 

organización de textos 

de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente coma 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

• Realiza un traballo de investigación sinxelo 

e expono de forma individual ou en grupo: 

interpreta os itinerarios que percorre un autobús e 

selecciona o que vai á rúa sinalada. 

 CL 

AA 

IE 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos sobre temas 

do seu medio con intención comunicativa, 

intentando reflectir neles os coñecementos que 

adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

 

IE 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3-10.Identificar as 

actividades que 

pertencen a cada un 

dos sectores 

económicos, describir 

as características 

destes, recoñecendo as 

principais actividades 

económicas de España 

e de Europa. 

B3-10.2. Explica as 

actividades relevantes dos 

sectores primario, secundario 

e terciario en España e en 

Europa e as súas 

localizacións nos territorios 

correspondentes. 

 

• Relaciona profesións e traballos cos seus 

medios característicos (aldea, vila, cidade…). 

• Identifica profesións relacionadas coa natureza, 
relaciónaas co medio rural e distíngueas doutras 
de diferente sector. 

• Establece conexións entre as profesións dos 
sectores secundario e terciario e os habitantes da 
cidade. 

• Recoñece e describe os distintos 

transportes e asóciaos co medio polo que se 

desprazan. 

 

CSC 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-15. Coñecer e 

respectar as normas de 

circulación e fomentar a 

seguridade viaria en 

todos os seus 

aspectos. 

 

B3-15.2. Coñece o significado 

dalgúns sinais de tráfico, 

recoñece a importancia de 

respectalos e utilízaos tanto 

como peón como cando é 

usuario de medios de 

transporte (abrochar o cinto, 

non molestar o condutor...). 

• Identifica e interpreta os sinais de tráfico e 

diferénciaos dos símbolos relacionados co uso 

adecuado dos medios de transporte. 

• Respecta as normas de circulación como 

peón e como usuario dos medios de transporte. 

• Identifica os símbolos do interior dun 

autobús e explica as normas de comportamento 

que hai que observar ao utilizalos. 

 

CL 

CSC 

IE 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4-2. Utilizar as 

nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para 

ordenar temporalmente 

algúns feitos históricos 

e outros feitos 

relevantes. 

 

B4-2.2. Usa diferentes 

técnicas para localizar no 

tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a 

duración, a simultaneidade e 

as relacións entre os 

acontecementos. 

 

• Ordena imaxes respectando a secuencia 

temporal dos feitos que representan. 

• Explica os cambios que se producen co 

paso do tempo. 

• Identifica características que indican o 

paso do tempo para diferenciar medios de 

transporte antigos e modernos. 

• Ordena medios de comunicación e medios 

de transporte segundo a súa antigüidade. 

 

AA 

 

B4-5. Valorar a 

importancia dos 

museos, sitios e 

monumentos históricos 

como espazos onde se 

ensina e se aprende, 

mostrando unha 

actitude de respecto ao 

seu medio e á súa 

cultura, apreciando a 

herdanza cultural. 

 

B4-5.2. Aprecia a herdanza 

cultural a escala local, 

nacional e europea como 

riqueza compartida que hai 

que coñecer, preservar e 

coidar. 

 

• Recoñece medios de transporte antigos e 

considéraos como parte da herdanza cultural que 

hai que coñecer e preservar.  

 

CEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 7: O AIRE E A AUGA 
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Temporalización: mes de abril 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguasDesenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser 
capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual 

 
 
 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias Sociais. 

• Desenvolvemento de 

estratexias para organizar, 

memorizar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

• Estratexias para a resolución 

de conflitos, utilización das normas 

de convivencia e valoración da 

• Interpretación da 

información obtida de diferentes 

fontes. 

• Explicación dos datos 

obtidos de forma oral e escrita. 

• Lectura e comprensión do 

texto Nin gota! 

• Comprensión e 

interpretación de imaxes sobre os 

efectos do aire. 

• Interpretación e análise de 

ilustracións sobre os diferentes 

estados da auga e diferentes 

usos que se poden facer dela. 

• Reelaboración da 

información adquirida na unidade 

para completar un resumo sobre 

os contidos desta. 

• Debate sobre o aire e as 

sensacións que lles provoca. 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

convivencia pacífica e tolerante. 

 

• Realización dun cartel 

para animar a familia a aforrar 

auga. 

 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE 

VIVIMOS 

• A atmosfera. Fenómenos 

atmosféricos. 

• A hidrosfera. Distribución das 

augas no planeta. O ciclo da auga. 

• O desenvolvemento 

sustentable. 

• Os problemas da 

contaminación. 

• Consumo responsable. 

 

• O aire e o vento. 

• A auga na natureza. 

• Os estados da auga na 

natureza. 

• O ciclo da auga. 

• Consellos para aforrar 

auga na vida cotiá. 

• Clasificación da auga na 

natureza segundo o seu estado. 

• Comprensión, explicación 

e ordenación das fases do ciclo 

da auga na natureza. 

• Interese polo consumo de 

auga responsable poñendo, 

especial atención a medidas de 

aforro na vida cotiá. 

 

B2-8. Identificar a atmosfera como 

escenario dos fenómenos meteorolóxicos, 

explicando a importancia do seu coidado. 

B2-12. Explicar a hidrosfera, identificar e 

nomear masas e cursos de auga, 

diferenciando augas superficiais e augas 

subterráneas, concas e vertentes 

hidrográficas, describindo o ciclo da auga. 

B2-17. Explicar a influencia do 

comportamento humano no medio 

natural, identificando o uso sustentable 

dos recursos naturais e propoñendo unha 

serie de medidas necesarias para o 

desenvolvemento sustentable da 

humanidade, especificando os seus 

efectos positivos. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre a auga e o aire, que 

obtén utilizando diferentes fontes, como imaxes e 

textos. 

• Analiza información e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

 

AA 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas tratados 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido sobre a auga e o aire para realizar os 

seus traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara e 

ordenada, os contidos de imaxes e textos sobre o 

aire e a auga na natureza, que manifestan a 

comprensión de textos orais e/ou escritos. 

 

CL 

 

B1-4. Realizar traballos 

e presentacións a nivel 

individual e de grupo 

que supoñan a procura, 

selección e 

organización de textos 

de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade 

para traballar tanto 

individualmente como 

de maneira colaborativa 

dentro dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, selección 

e organización de textos de 

carácter xeográfico, social e 

histórico. 

 

• Realiza un traballo de investigación sobre 

o aire e expono de forma individual ou en grupo: 

constrúe unha andavía para saber cando xira 

máis rápido. 

 CL 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos sobre temas 

do seu medio con intención comunicativa, 

intentando reflectir neles os coñecementos que 

adquiriu: realiza un cartel sobre como aforrar 

auga. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

 

IE 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-8. Identificar a 

atmosfera como 

escenario dos 

fenómenos 

meteorolóxicos, 

explicando a 

importancia do seu 

coidado. 

B2-8.1. Identifica e nomea 

fenómenos atmosféricos e 

describe as causas que 

producen a formación das 

nubes e as precipitacións. 

B2-8.2. Explica a importancia 

de coidar a atmosfera e as 

consecuencias de non facelo. 

• Recoñece fenómenos atmosféricos e 

explica as súas causas. 

• Explica a formación das nubes e as 

precipitacións a partir do ciclo da auga na 

natureza. 

• Asocia diversos fenómenos meteorolóxicos 

ás estacións do ano en que se producen.  

• Recoñece e explica a importancia de 

manter a atmosfera limpa. 

• Reflexiona sobre as causas e as 

consecuencias da contaminación atmosférica. 

CSC 

CL 

CMCT 

B2-12. Explicar a 

hidrosfera, identificar e 

nomear masas e cursos 

de auga, diferenciando 

augas superficiais e 

augas subterráneas, 

concas e vertentes 

hidrográficas, 

describindo o ciclo da 

auga. 

B2-12.1. Define hidrosfera, e 

identifica e nomea masas e 

cursos de auga explicando 

como se forman as augas 

subterráneas, como afloran e 

como se accede a elas. 

B2-12.2. Describe 

ordenadamente as fases nas 

que se produce o ciclo da 

auga. 

• Distingue a auga en diferentes estados. 

• Localiza a auga na natureza e nomea 

correctamente as diferentes masas e cursos de 

auga naturais. 

• Recoñece diferentes masas de auga en 

imaxes e clasifícaas segundo as características 

da auga. 

• Explica de forma ordenada as fases do 

ciclo da auga a partir dun esquema. 

 

CL 

CMCT 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-17. Explicar a 

influencia do 

comportamento 

humano no medio 

natural, identificando o 

uso sustentable dos 

recursos naturais e 

propoñendo unha serie 

de medidas necesarias 

para o 

desenvolvemento 

sustentable da 

humanidade, 

especificando os seus 

efectos positivos. 

B2-17.1. Explica o uso 

sustentable dos recursos 

naturais propoñendo e 

adoptando unha serie de 

medidas e actuacións que 

conducen á mellora das 

condicións ambientais do 

noso planeta. 

 

• Reflexiona sobre a conservación da 

natureza e explica como utilizar os recursos 

naturais de maneira racional. 

• Identifica situacións concretas que alteran 

o equilibrio do medio natural e propón accións 

para solucionalas ou evitalas. 

• Interpreta consellos sobre como aforrar 

auga para o coidado e a mellora das condicións 

ambientais do noso planeta e ponos en práctica. 

 

CMCT 

CSC 

 
 
 
 
 
 

TEMA 8: COÑECEMOS A NATUREZA 

Temporalización: mes de maio 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia 
 

 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

• O tempo atmosférico. 

• Comprensión e 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias Sociais.  

• Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar información e 

presentar conclusións. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

 

interpretación de textos, 

esquemas e gráficos sobre o 

tempo atmosférico dun lugar. 

• Procura e selección de 

información sobre as estacións 

do ano. 

• Interpretación de símbolos 

con información atmosférica. 

• Lectura e comprensión do 

texto Na beira do río xigante. 

• Elaboración dun rexistro 

para o tempo atmosférico dunha 

localidade durante unha semana. 

• Interpretación e 

reelaboración da información 

obtida de diferentes fontes. 

• Construción dun rexistro 

do tempo atmosférico dunha 

localidade durante unha semana. 

• Interese por recoñecer 

algúns fenómenos atmosféricos. 

• Curiosidade por coñecer o 

proceso de formación do arco 

iris. 

•  

diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE 

VIVIMOS 

• O universo e o sistema solar: 

o Sol. Os planetas. 

• O planeta Terra e a Lúa, o 

seu satélite. Características. 

Movementos e as súas 

consecuencias. 

• O tempo atmosférico. 

Medición e predición. 

• A diversidade xeográfica das 

paisaxes de España: relevo e 

hidrografía. 

• O tempo atmosférico. 

• A observación do tempo 

atmosférico. 

• A recollida de datos do 

tempo atmosférico dunha 

localidade. 

• Identificación de 

elementos para medir a 

temperatura do aire. 

• As catro estacións. 

• Recoñecemento e 

explicación das características 

B2-3. Localizar o planeta Terra e a Lúa 

no sistema solar, explicando as súas 

características, movementos e 

consecuencias. 

B2-8. Identificar a atmosfera como 

escenario dos fenómenos meteorolóxicos, 

explicando a importancia do seu coidado. 

B2-9. Explicar a diferenza entre clima e 

tempo atmosférico e interpretar mapas do 

tempo. 

B2-14. Explicar que é unha paisaxe e 

identificar os principais elementos que a 

compoñen. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• A Intervención Humana no 

Medio. 

 

entre as catro estacións. 

• Secuenciación das 

estacións do modo en que se 

suceden no ano.  

• Relación das estacións do 

ano coa roupa necesaria para 

cada unha delas. 

• O proceso de intervención 

do ser humano na paisaxe 

natural.  

• Os cambios na paisaxe 

como consecuencia da 

intervención humana. 

• Recoñecemento dos 

elementos construídos polo ser 

humano na paisaxe natural.  

• Clasificación de paisaxes 

en naturais e construídas. 

• Interese por coñecer máis 

paisaxes da Terra. 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona 

e organiza información 

concreta e relevante, 

analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona 

sobre o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre o tempo 

atmosférico, as estacións e a paisaxe, que 

obtén utilizando diferentes fontes, como imaxes 

e textos. 

• Analiza información e chega a 

conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de 

tratamento da información e comunícao 

oralmente e/ou por escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do tempo 

dunha localidade apoiándose en imaxes e 

táboas.  

AA 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a 

constancia no estudo. 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados 

B1-3.3. Expón oralmente, 

de forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido sobre o tempo atmosférico e as 

paisaxes nos seus traballos da clase. 

• Explica oralmente, de forma clara e 

ordenada, contidos de imaxes e textos sobre o 

tempo atmosférico, as estacións e a paisaxe, 

que manifesten a comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

 

CL 

B1-4. Realizar traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñan a procura, 

selección e organización de 

textos de carácter social, 

xeográfico ou histórico, 

mostrando habilidade para 

traballar tanto 

individualmente como de 

maneira colaborativa dentro 

dun equipo. 

B1-4.1. Realiza traballos e 

presentacións a nivel 

individual e de grupo que 

supoñen a procura, 

selección e organización 

de textos de carácter 

xeográfico, social e 

histórico. 

• Realiza un traballo de investigación 

sinxelo e expono de forma individual ou en 

grupo: observa e rexistra datos do tempo 

atmosférico dunha localidade durante unha 

semana. 

 

CL 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, aumentando 

as capacidades para 

aproveitar a información, as 

ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta 

autonomía na planificación 

e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos sobre 

temas do seu medio con intención 

comunicativa, intentando reflectir neles os 

coñecementos que adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

 

IE 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-3. Localizar o planeta 

Terra e a Lúa no sistema 

solar, explicando as súas 

características, 

movementos e 

consecuencias. 

B2-3.1. Define e 

representa o movemento 

de translación terrestre, o 

eixe de xiro e os polos 

xeográficos e asocia as 

estacións do ano ao seu 

efecto combinado. 

 

• Explica a importancia do Sol para a vida 

na Terra. 

• Identifica as catro estacións, ordénaas 

segundo se suceden ao longo do ano e explica 

características específicas de cada unha delas. 

• Identifica os meses do ano nun 

calendario, relacionándoos con cada estación. 

 

CL 

CMCT 

B2-8. Identificar a atmosfera 

como escenario dos 

fenómenos meteorolóxicos, 

explicando a importancia do 

seu coidado. 

B2-8.1. Identifica e nomea 

fenómenos atmosféricos e 

describe as causas que 

producen a formación das 

nubes e as precipitacións. 

 

• Recoñece fenómenos atmosféricos como 

o arco iris e explica as súas causas. 

• Explica a formación das nubes e as 

precipitacións a partir do ciclo da auga na 

natureza. 

• Asocia diversos fenómenos 

meteorolóxicos ás estacións do ano en que se 

producen. 

 

CL 

CMCT 

B2-9. Explicar a diferenza 

entre clima e tempo 

atmosférico e interpretar 

mapas do tempo. 

 

B2-9.2. Identifica os 

distintos aparellos de 

medida que se utilizan 

para a recollida de datos 

atmosféricos, 

clasificándoos segundo a 

información que 

proporcionan. 

B2-9.4. Interpreta sinxelos 

mapas meteorolóxicos 

distinguindo os seus 

elementos principais. 

• Identifica diferentes aparellos de medida 

que se utilizan para recoller datos atmosféricos: 

o catavento e o termómetro. 

• Coñece e explica a utilidade do catavento 

e do termómetro. 

• Interpreta os símbolos dun mapa do 

tempo e responde preguntas sobre a 

meteoroloxía dos lugares representados. 

 

CMCT 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-14. Explicar que é unha 

paisaxe e identificar os 

principais elementos que a 

compoñen. 

 

B2-14.1. Define paisaxe, 

identifica os seus 

elementos e explica as 

características das 

principais paisaxes de 

España e de Europa, 

valorando a súa 

diversidade. 

• Identifica os principais elementos da 

paisaxe. 

• Diferencia elementos naturais da paisaxe 

dos que son resultado da intervención do ser 

humano. 

• Explica os cambios que se producen na 

paisaxe ao longo do ano. 

 

CL 

CMCT 

CSC 

 
 
 
 

TEMA 9: O PLANETA TERRA 

Temporalización: mes de xuño 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse 
para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros 
motivos. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 
realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de 
aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

• Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, das Ciencias Sociais, da Xeografía, da Historia e 
da Cultura con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

 
 

 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

• Iniciación ao coñecemento 

científico e á súa aplicación nas 

Ciencias Sociais. 

• Utilización das tecnoloxías da 

• Comprensión e 

interpretación de textos, 

esquemas e gráficos sobre o 

noso planeta. 

• Explicación de como é a 

B1-1. Obter información concreta e 

relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas).  

B1-2. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación para obter 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar información e 

presentar conclusións. 

• Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficas. 

• Técnicas de traballo 

intelectual. 

• Planificación e xestión de 

proxectos co fin de alcanzar 

obxectivos. Iniciativa emprendedora. 

Terra vista desde o espazo. 

• Lectura e comprensión do 

texto Viaxar ao espazo.  

• Procura e selección de 

información sobre os primeiros 

astronautas que viaxaron á Lúa. 

• Interpretación de textos, 

esquemas e gráficos sobre os 

meses e as estacións do ano. 

• Interpretación de textos, 

esquemas e gráficos sobre o 

sistema solar, a Terra e o 

universo. 

• Interese por recoñecer 

algúns astros observables no ceo 

nocturno e a localización de 

estrelas no firmamento. 

• Curiosidade por coñecer o 

aspecto do planeta Terra visto 

desde o espazo.  

• Reelaboración dos 

contidos aprendidos na unidade 

para completar un resumo. 

• Identificación das 

características dunha axenda. 

• Utilización correcta da 

axenda para anotar 

acontecementos importantes, 

relacionándoa co coñecemento 

do calendario.  

• Cálculo do día dun 

aniversario a partir dunha data 

dada. 

• Valoración do esforzo. 

•  

información, aprender e expresar contidos 

sobre Ciencias sociais. 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a 

capacidade de esforzo e a constancia no 

estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a 

nivel individual e de grupo que supoñan a 

procura, selección e organización de 

textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, mostrando habilidade para 

traballar tanto individualmente coma de 

maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-9. Desenvolver a creatividade e o 

espírito emprendedor, aumentando as 

capacidades para aproveitar a 

información, as ideas e presentar 

conclusións innovadoras. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS 

RODEA 

• O universo e o sistema solar: 

o Sol. Os Planetas. 

• A Terra e o Sol. 

• Explicación dos 

movementos da Terra e a súa 

B2-2. Describir as características 

principais do sistema solar identificando 

diferentes tipos de astros e as súas 

características. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES CONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

• O planeta Terra e a Lúa, o 

seu satélite. Características. 

Movementos e as súas 

consecuencias. 

• A representación da Terra. 

Orientación do espazo. 

• Os problemas da 

contaminación. 

 

relación cos días e coas noites. 

• O día e a noite: 

movemento de rotación da Terra. 

• Distinción entre o día e a 

noite na Terra e explicación ads 

súas características. 

• A Lúa e as estrelas. 

• Recoñecemento da Lúa 

como satélite da Terra e 

diferenciación das súas fases. 

• Identificación e 

recoñecemento dos distintos 

momentos do día. 

• Observación da Terra, do 

Sol e das estrelas e explicación 

das súas características. 

• Elementos para observar 

as estrelas e a Lúa.  

• O calendario. 

• A medición do tempo físico 

a través do calendario. 

• Recoñecemento dos 

nomes dos días, das semanas e 

dos meses no calendario. 

• Relación das estacións do 

ano cos meses que pertencen a 

cada unha delas. 

• Localización en imaxes de 

elementos propios da Terra e do 

universo. 

• Interese por coñecer máis 

estrelas do universo. 

•  

B2-3. Localizar o planeta Terra e a Lúa 

no sistema solar, explicando as súas 

características, movementos e 

consecuencias. 

B2-5. Explicar as distintas formas de 

representar a superficie terrestre. 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

268 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información 

concreta e relevante 

sobre feitos ou 

fenómenos 

previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fontes 

(directas e indirectas). 

B1-1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta 

e relevante, analízaa, obtén 

conclusións, reflexiona sobre 

o proceso seguido e 

comunícao oralmente e/ou 

por escrito. 

• Busca, selecciona e organiza a 

información relevante sobre o noso planeta, que 

obtén utilizando diferentes fontes, como imaxes, 

planos e textos. 

• Analiza información e chega a conclusións. 

• Reflexiona sobre o proceso de tratamento 

da información e comunícao oralmente e/ou por 

escrito nas súas actividades. 

• Realiza rexistros de datos do medio 

apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc. 

•  

AA 

B1-2. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

obter información, 

aprender e expresar 

contidos sobre Ciencias 

Sociais. 

 

B1-2.1. Utiliza as tecnoloxías 

da información e da 

comunicación (internet, blogs, 

redes sociais…) para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados. 

 

• Utiliza as tecnoloxías da información, baixo 

a supervisión dun adulto, para investigar sobre os 

astronautas que pisaron por primeira vez a Lúa. 

• Recoñece varios medios de comunicación 

e información e identifica a súa utilidade. 

• Valora o uso do ordenador na elaboración 

dos seus traballos. 

•  

CMCT 

CL 

AA 

B1-3. Desenvolver a 

responsabilidade, a 

capacidade de esforzo 

e a constancia no 

estudo. 

 

B1-3.2. Utiliza con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

adecuada aos temas 

tratados. 

B1-3.3. Expón oralmente, de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais 

e/ou escritos. 

 

• Utiliza con precisión o vocabulario 

adquirido sobre o planeta Terra, o Sol e a Lúa 

nos seus traballos da clase. 

•  

CL 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-9. Desenvolver a 

creatividade e o espírito 

emprendedor, 

aumentando as 

capacidades para 

aproveitar a 

información, as ideas e 

presentar conclusións 

innovadoras. 

B1-9.2. Manifesta autonomía 

na planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

• Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas. 

• Elabora documentos sinxelos sobre temas 

do seu medio con intención comunicativa, 

intentando reflectir neles os coñecementos que 

adquiriu. 

• Demostra iniciativa na toma de decisións. 

IE 

BLOQUE 2. O MUNDO EN QUE VIVIMOS  

B2-2. Describir as 

características 

principais do sistema 

solar, identificando 

diferentes tipos de 

astros e as súas 

características 

B2-2.1. Describe as 

características, os 

compoñentes e os 

movementos do sistema 

solar, identificando o Sol no 

centro do sistema solar e 

localizando os planetas 

segundo a súa proximidade. 

• Identifica compoñentes do sistema solar 

(Sol, Terra, Lúa) e describe as súas 

características principais. 

• Define estrela e planeta e relaciona ambos 

os conceptos co Sol e a Terra. 

CL 

CMCT 

B2-3. Localizar o 

planeta Terra e a Lúa 

no sistema solar, 

explicando as súas 

características, os seus 

movementos e as 

consecuencias destes. 

B2-3.1. Define e representa o 

movemento de translación 

terrestre, o eixe de xiro e os 

polos xeográficos e asocia as 

estacións do ano ao seu 

efecto combinado. B2-3.2. 

Explica o día e a noite como 

consecuencia da rotación 

terrestre e como unidades 

para medir o tempo. B2-3.3. 

Define a translación da Lúa 

identificando e nomeando as 

fases lunares. 

• Explica a importancia do Sol para a vida na 

Terra. 

• Identifica as catro estacións, ordénaas 

segundo se suceden ao longo do ano e explica 

características específicas de cada unha delas. 

• Identifica os meses do ano nun calendario, 

relacionándoos con cada estación. Explica en que 

consiste o movemento de rotación terrestre. 

• Explica a sucesión do día e da noite a 

partir da rotación da Terra. 

• Recoñece o día e a noite como unidades 

para medir o tempo. Recoñece a Lúa como 

satélite da Terra. 

• Explica o movemento de translación da 

Lúa e diferencia as súas fases 

CL 

CMCT 

B2-5. Explicar as 

distintas formas de 

representar a superficie 

terrestre. 

B2-5.1. Explica as distintas 

representacións da Terra, 

planos, mapas, planisferios e 

globos terráqueos. 

• Coñece e interpreta diferentes 

representacións da Terra e comprende a 

información que proporcionan. 
CMCT 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

TEMA 1-COÑECÉMONOS E COIDÁMONOS 

Temporalización 1º trimestre 

OBXECTIVOS 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades de acción e coidado del. 
• Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 

demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual 

 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A 

IDENTIDADE E A 

DIGNIDADE DA PERSOA 

• Coñecemento de si mesmo: 

do corpo e a identidade persoal.  

• Desenvolvemento dunha 

imaxe axustada e positiva dun 

mesmo. 

• Identificación de calidades e 

habilidades propias. 

• Identificación de 

sentimentos e emocións propios. 

• Identificación de hábitos 

saudables e prevención de riscos 

para coidar o corpo. 

• Identificación e adquisición 

de habilidades, responsabilidades 

e actitudes para o 

desenvolvemento da autonomía 

persoal e o recoñecemento da 

dignidade. 

• Diferenciación entre 

B1-1.Constuír o estilo persoal baseándose na 

respectabilidade e na dignidade persoal. 

B1-2.Desenvolver o propio potencial, mantendo 

unha motivación intrínseca e esforzándose para 

o logro de éxitos individuais e compartidos. 

B1-3.Adquirir capacidades para tomar decisións 

de forma independente, manexando as 

dificultades para superar frustracións e 

sentimentos negativos ante os problemas. 

B1-4.Crear unha imaxe positiva de si mesmo 

tomando decisións meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

B1-5.Estruturar un pensamento efectivo e 

independente empregando as emocións de 

forma positiva. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

necesidades e desexos. 

• Respecto por todas as 

persoas sen manifestación 

ningunha de discriminación 

 

BLOQUE 2. A 

COMPRENSIÓN E O 

RESPECTO NAS 

RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

• Expresión de emocións. 

• Recoñecemento das 

emocións e sentimentos dos 

demais.  

• Recoñecemento dos 

aspectos distintivos das persoas e 

identificación e valoración das súas 

habilidades e características. 

• Valoración de 

comportamentos positivos en 

diferentes situacións da vida cotiá. 

B2-1.Expresar con claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e emocións. 

B2-4. Iniciar, manter e finalizar conversacións 

cunha maneira de falar adecuada aos 

interlocutores e o contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a comunicación para 

superar barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

B2-7.Actuar con tolerancia comprendendo e 

aceptando as diferenzas. 

BLOQUE 3. A 

CONVIVENCIA E OS 

VALORES SOCIAIS 

• Reflexión sobre os dereitos 

e deberes das persoas. 

• Valoración crítica de 

situacións nas que as persoas non 

ven cubertas as súas necesidades 

básicas. 

• Actitudes de integración e 

respecto cara a todas as persoas, 

sen distinción de sexo. 

B3-6.Comprender o sentido da responsabilidade 

social e a xustiza social empregando a 

capacidade de reflexión, síntese e estruturación. 

B3-9.Respectar os valores universais 

comprendendo a necesidade de garantir os 

dereitos básicos de todas as persoas. 

B3-14.Participar activamente na vida cívica 

valorando a igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

272 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1-1. Constuír o estilo 

persoal baseándose na 

respectabilidade e na 

dignidade persoal. 

 

B1-1.2. Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un 

mesmo e aos demais. 

B1-1.3. Actúa de forma 

respectable e digna. 

 

• Comprende e explica que todas as 

persoas gardan semellanzas e diferenzas entre 

si.  

• Enumera características distintivas noutras 

persoas e en si mesmo e valóraas positivamente. 

• Identifica, explica e valora actitudes de 

respecto cara a todas as persoas. 

• Mostra actitudes de coidado do corpo e 

prevención de riscos para a saúde e asume 

hábitos saudables. 

• Diferencia necesidades e desexos e 

explica esa distinción. 

CSC 

CEC 

AA 

B1-2.Desenvolver o 

propio potencial, 

mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o 

logro de éxitos 

individuais e 

compartidos. 

B1-2.2.Explica razóns para 

asumir as súas 

responsabilidades. 

 

• Avanza na súa autonomía persoal e 

expresa os seus avances.  

• Explica a necesidade de cumprir as 

responsabilidades e obrigas con respecto a un 

mesmo e ao contorno. 

•  

CSC 

IE 

B1-3.Adquirir 

capacidades para tomar 

decisións de forma 

independente, 

manexando as 

dificultades para 

superar frustracións e 

sentimentos negativos 

ante os problemas. 

B1-3.1. Utiliza o pensamento 

creativo na análise de 

problemas e na formulación 

de propostas de actuación. 

 

• Identifica e valora distintas solucións 

posibles ante a toma de decisións propias. 

• Mostra actitudes de interese e 

participación na toma de decisións da aula. 

 

IE 

 

B1-4.Crear unha imaxe 

positiva de si mesmo 

tomando decisións 

meditadas e 

responsables, 

baseadas nun bo 

autoconcepto. 

B1-4.1.Coñece e asume os 

trazos característicos da súa 

personalidade poñéndoos de 

manifesto asertivamente. 

 

• Identifica e describe trazos da súa 

personalidade e habilidades e calidades propias. 

 
AA 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

273 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B1-5.Estruturar un 

pensamento efectivo e 

independente 

empregando as 

emocións de forma 

positiva. 

B1-5.5.Realiza un adecuado 

recoñecemento e 

identificación das súas 

emocións. 

 

• Reflexiona sobre as súas emocións e 

explica as súas causas. 

• Controla progresivamente as súas 

emocións. 

 

IE 

B1-7.Propoñerse 

desafíos e levalos a 

cabo mediante unha 

toma de decisións 

persoal, meditada e 

responsable, 

desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e 

aos demais. 

B1-7.2.Desenvolve actitudes 

de respecto e solidariedade 

cara aos demais en 

situacións formais e informais 

de interacción social. 

 

• Mostra actitudes de respecto por todas as 

persoas. 

• Valora o respecto como unha actitude que 

fomenta o compañeirismo, a igualdade, a 

solidariedade e a xustiza. 

 

CSC 

 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2-1.Expresar con 

claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e 

emocións. 

B2-2. Dialoga interpretando e 

dando sentido ao que oe. 

 

• Participa en intercambios comunicativos, 

mostra interese por entender as intervencións 

dos outros e tenas en conta. 

 

CL 

IE 

B2-4. Iniciar, manter e 

finalizar conversacións 

cunha maneira de falar 

adecuada aos 

interlocutores e o 

contexto, tendo en 

conta os factores que 

inhiben a comunicación 

para superar barreiras e 

os que permiten lograr 

proximidade. 

B2-4.3. Comparte 

sentimentos durante o 

diálogo. 

 

• Mostra e explica os seus sentimentos 

durante o diálogo e intenta comprender e explicar 

os sentimentos que expresan os demais. 

 
CL 

IE 

B2-7.Actuar con 

tolerancia 

comprendendo e 

aceptando as 

diferenzas. 

B2-7.1. Identifica diferentes 

maneiras de ser e de actuar. 

B2-7.2. Respecta e acepta as 

diferenzas individuais. 

• Comprende que todas as persoas teñen a 

capacidade de reflexionar sobre a súa vida e 

tomar decisións e pon exemplos diso. 

• Recoñece e identifica emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

• Explica o modo de actuar das persoas que 

o rodean intentando comprender as súas razóns. 

CSC 

IE 

CL 

 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-6.Comprender o 

sentido da 

responsabilidade social 

e a xustiza social 

empregando a 

capacidade de 

reflexión, síntese e 

estruturación. 

B3-6.1. Razoa o sentido da 

responsabilidade social e a 

xustiza social. 

 

• Observa e describe situacións de inxustiza 

social e desigualdade e ofrece a súa opinión 

sobre elas e as súas ideas para resolvelas. 

 
CL 

IE 

B3-9.Respectar os 

valores universais 

comprendendo a 

necesidade de garantir 

os dereitos básicos de 

todas as persoas. 

B3-9.2.Expón a importancia 

de que todas as persoas 

gocen dos dereitos básicos: 

saúde, benestar, 

alimentación, vestido, vivenda 

e asistencia médica. 

• Distingue e describe as necesidades 

básicas das persoas e explica a importancia de 

que se vexan cubertas. 

 

CL 

IE 

B3-14.Participar 

activamente na vida 

cívica valorando a 

igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de 

homes e mulleres. 

B3-14.1.Axuíza criticamente 

actitudes de falta de respecto 

á igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres. 

 

• Recoñece e describe situacións de 

discriminación por razón de sexo e explica por 

que esas situacións non son xustas. 

• Mostra actitudes de respecto e integración 

polas persoas que o rodean, sen ter en conta o 

sexo. 

 

CL 

IE 

 
 
 

TEMA 2-FALAMOS E RESPECTÁMONOS 

Temporalización 2º trimestre 

OBXECTIVOS 

 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades de acción e coidado del 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

275 

 
SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A 

IDENTIDADE E A 

DIGNIDADE DA PERSOA 

• Coñecemento dun mesmo: 

a identidade persoal e o 

autoconcepto. 

• Recoñecemento de 

calidades, habilidades, emocións e 

sentimentos propios e alleos. 

• Respecto por todas as 

persoas sen manifestar 

discriminación. 

 

B1-2.Desenvolver o propio potencial, mantendo 

unha motivación intrínseca e esforzándose para 

o logro de éxitos individuais e compartidos. 

B1-6.Desenvolver a autonomía e a capacidade 

de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

B1-7.Propoñerse desafíos e levalos a cabo 

mediante unha toma de decisións persoal, 

meditada e responsable, desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. 

BLOQUE 2. A 

COMPRENSIÓN E O 

RESPECTO NAS 

RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

• Expresión de opinións e 

ideas propias de forma sincera e 

respectuosa. 

• Identificación e adquisición 

de actitudes de escoita e diálogo. 

• Identificación e expresión de 

emocións propias de forma 

sincera, aberta e respectuosa. 

• Identificación e adquisición 

de actitudes de compañeirismo e 

cooperación, amables e 

respectuosas. 

• Valoración da importancia 

da amizade e das relacións 

interpersoais sas, sinceras e 

respectuosas. 

• Valoración da diversidade 

de persoas e culturas. 

 

B2-1. Expresar opinións, sentimentos e 

emocións utilizando coordinadamente a linguaxe 

verbal e non verbal. 

B2-2. Utilizar habilidades de escoita e 

pensamento con perspectiva de empatía. 

B2-6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 

B2-9. Contribuír á mellora do clima do grupo 

mostrando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

BLOQUE 3. A 

CONVIVENCIA E OS 

VALORES SOCIAIS 

• Recoñecemento das 

necesidades que teñen as persoas 

de afecto, axuda e cariño, e 

interese por responder a esas 

necesidades. 

• Desenvolvemento e 

manifestación de actitudes de 

xenerosidade e colaboración coas 

persoas do contorno. 

B3-3.Practicar o altruísmo no contorno próximo 

sensibilizándose sobre o seu valor. 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1-2.Desenvolver o 

propio potencial, 

mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o 

logro de éxitos 

individuais e 

compartidos. 

 

B1-2.1. Traballa en equipo 

valorando o esforzo individual 

e colectivo para a 

consecución de obxectivos. 

B1-2.2. Explica razóns para 

asumir as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 

 

• Goza do traballo en equipo e móstrase 

integrador cos seus compañeiros. 

• Explica o proceso de traballo en equipo e 

achega ideas para a mellora dos logros 

colectivos. 

 

AA 

IE  

CL 

 

B1-6.Desenvolver a 

autonomía e a 

capacidade de 

emprendemento para 

conseguir logros 

persoais 

responsabilizándose do 

ben común. 

 

B1-6.1.Participa na solución 

dos problemas escolares con 

seguridade e motivación. 

 

• Recoñece situacións de conflito; explica 

por que se producen e achega solucións para 

resolvelas. 

 
CL 

AA 

IE 

B1-7.Propoñerse 

desafíos e levalos a 

cabo mediante unha 

toma de decisións 

persoal, meditada e 

responsable, 

desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e 

aos demais. 

 

B1-7.2.Desenvolve actitudes 

de respecto e solidariedade 

cara aos demais en 

situacións formais e informais 

de interacción social. 

 

• Interésase por coñecer as necesidades 

dos que o rodean e intenta contribuír á 

satisfacción desas necesidades. 

• Mostra actitudes de compañeirismo. 

 
CL 

IE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2-1. Expresar 

opinións, sentimentos e 

emocións utilizando 

coordinadamente a 

linguaxe verbal e non 

verbal. 

 

B2-1.1. Expresa con 

claridade e coherencia 

opinións, sentimentos e 

emocións. 

B2-1.2. Emprega 

apropiadamente os 

elementos da comunicación 

verbal e non verbal, en 

consonancia cos sentimentos. 

 

• Identifica e expresa con sinceridade e 

respecto sentimentos, emocións e opinións 

propias tanto nas súas intervencións na aula 

coma nas relacións interpersoais cos seus 

compañeiros.  

• Intervén en conversacións e debates 

mantendo un volume de voz e unha entoación 

adecuadas, e reforzando o seu discurso con 

xestos e actitudes corporais adecuadas. 

 

CMCT 

CL 

AA 
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CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-2. Utilizar 

habilidades de escoita e 

o pensamento de 

perspectiva con 

empatía. 

 

B2-2.1. Escoita exposicións 

orais e entende a 

comunicación desde o punto 

de vista do que fala. 

B2-2.2. Dialoga interpretando 

e dando sentido ao que oe. 

 

• Identifica e mostra actitudes de escoita 

activa, tanto nas conversacións interpersoais, 

coma nas exposicións e intervencións orais 

dentro da aula: móstrase atento e interesado, 

mantén unha actitude corporal adecuada, non 

interrompe, esfórzase por entender o que lle din e 

respecta as quendas de palabra. 

• Comprende, respecta e valora a 

diversidade de opinións. Defende os seus 

argumentos e opinións con sinceridade e 

respecto. 

 

CMCT 

CL 

AA 

IE 

B2-6. Establecer 

relacións interpersoais 

positivas empregando 

habilidades sociais. 

 

B2-6.1. Interacciona con 

empatía. 

 

• Identifica, interpreta e valora sentimentos, 

emocións e habilidades das persoas. 

• Identifica, asume e mostra actitudes de 

respecto, amabilidade, solidariedade e empatía 

nas interaccións sociais valorando positivamente 

a diversidade das persoas e das culturas. 

 

CMCT 

CL 

AA 

B2-9. Contribuír á 

mellora do clima do 

grupo mostrando 

actitudes cooperativas 

e establecendo 

relacións respectuosas. 

 

B2-9.3. Establece e mantén 

relacións emocionais 

amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e na 

confianza mutua. 

 

• Móstrase cordial e afectuoso nas súas 

relacións. 

• Participa de forma activa, motivadora e 

cooperativa nas actividades e proxectos do grupo 

e contribúe a crear un ambiente de confianza e 

relaxación. 

 

AA 

IE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3-3.Practicar o 

altruísmo no contorno 

próximo 

sensibilizándose sobre 

o seu valor. 

 

B3-3.1.Móstrase xeneroso no 

seu contorno próximo. 

 

• Móstrase xeneroso e colaborador en 

diferentes situacións cotiás; comparte os seus 

materiais e axuda os compañeiros. 

 

IE 

 

 
 
 
 

TEMA 3-CONVIVIMOS 

Temporalización 3º trimestre 
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OBXECTIVOS 

 

• Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 
actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

• Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en 
ambas as dúas linguas. 

• Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades de acción e coidado del 
Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a 
educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos 
demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de 
discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

 
 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A 

IDENTIDADE E A 

DIGNIDADE DA PERSOA 

• O sentido de pertenza a un 

grupo. 

• Respecto por todas as 

persoas sen manifestar 

discriminación. 

 

B1-2.Desenvolver o propio potencial, mantendo 

unha motivación intrínseca e esforzándose para 

o logro de éxitos individuais e compartidos. 

B1-6.Desenvolver a autonomía e a capacidade 

de emprendemento para conseguir logros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

BLOQUE 2. A 

COMPRENSIÓN E O 

RESPECTO NAS 

RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

• A implicación nos obxectivos 

do grupo. 

• O traballo en equipo. 

• Valoración das opinións dos 

demais. 

• Práctica de normas 

adecuadas de comportamento. 

• As actitudes de respecto e 

cariño cara ás persoas do 

contorno. 

 

B2-2. Utilizar habilidades de escoita e 

pensamento con perspectiva de empatía. 

B2-6. Establecer relacións interpersoais 

positivas empregando habilidades sociais. 

B2-9. Contribuír á mellora do clima do grupo 

mostrando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas. 

BLOQUE 3. A 

CONVIVENCIA E OS 

VALORES SOCIAIS 

• As normas de 

comportamento. 

• O coidado da natureza. 

• As normas de tráfico. 

• Desenvolvemento de 

actitudes de interese e 

B3-1. Resolver problemas en colaboración, 

poñendo de manifesto unha actitude aberta cara 

aos demais e compartindo puntos de vista e 

sentimentos. 

B3-2. Traballar en equipo favorecendo a 

interdependencia positiva e mostrando condutas 

solidarias. 

B3-4.Implicarse na elaboración e no respecto 
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SECUENCIA DE CONTIDOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
CONTIDOS 

CURRICULARES DO 

CURSO 
CONTIDOS DA UNIDADE 

participación en causas solidarias 

e de cooperación. 

• Responsabilidade cara aos 

integrantes dun grupo. 

• Valoración da importancia 

de mostrar respecto cara ás 

normas de convivencia. 

• Identificación de actitudes 

de diálogo, respecto e cooperación 

na toma de decisións e a 

resolución de conflitos nos 

traballos de grupo e nas 

interaccións sociais. 

• Adquisición de hábitos de 

respecto e coidado do medio 

natural.  

• Valoración da importancia 

de respectar as normas de 

seguridade viaria. 

 

das normas da comunidade educativa 

empregando o sistema de valores persoal que 

constrúe a partir dos valores universais. 

B3-5.Participar activamente na vida cívica de 

forma pacífica e democrática transformando o 

conflito en oportunidade, coñecendo e 

empregando as fases da mediación e 

empregando a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

B3-20. Realizar un uso responsable dos bens 

da natureza, comprendendo e interpretando 

sucesos, analizando causas e predicindo 

consecuencias. 

B3-26.Valorar as normas de seguridade viaria, 

analizando as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1-2.Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos 

individuais e compartidos. 

 

B1-2.1. Traballa en equipo 

valorando o esforzo individual 

e colectivo para a 

consecución de obxectivos. 

B1-2.2. Explica razóns para 

asumir as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 

 

• Goza do traballo en equipo e 

móstrase integrador cos 

compañeiros. 

• Explica o proceso de traballo 

en equipo e achega ideas para a 

mellora dos logros colectivos. 

 

AA 

IE 

CL 

 

B1-6.Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben común. 

 

B1-6.2.Realiza propostas 

creativas e utiliza as súas 

competencias para abordar 

proxectos sobre valores 

sociais. 

 

• Móstrase creativo nas súas 

propostas de actividade; manifesta 

interese e entusiasmo cando 

participa en proxectos sociais 

conxuntos, e propón diferentes vías 

de traballo. 

 

AA 

IE 

B1-7.Propoñerse desafíos e levalos 

a cabo mediante unha toma de 

decisións persoal, meditada e 

responsable, desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso respecto a 

un mesmo e aos demais. 

B1-7.2.Desenvolve actitudes 

de respecto e solidariedade 

cara aos demais en situacións 

formais e informais de 

interacción social. 

• Interésase por coñecer as 

necesidades dos que o rodean e 

intenta contribuír á satisfacción 

desas necesidades. 

• Mostra actitudes de 

compañeirismo. 

CL 

IE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2-2. Utilizar habilidades de escoita 

e pensamento con perspectiva de 

empatía. 

 

B2-2.1. Escoita exposicións 

orais e entende a 

comunicación desde o punto 

de vista do que fala. 

 

• Identifica e mostra actitudes 

de escoita activa, tanto nas 

conversacións interpersoais, coma 

nas exposicións e intervencións 

orais dentro da aula: móstrase 

atento e interesado, mantén unha 

actitude corporal adecuada, non 

interrompe, esfórzase por entender o 

que lle din e respecta as quendas de 

palabra. 

 

CMCT 

CL 

AA 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B2-6. Establecer relacións 

interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 

 

B2-6.1. Interacciona con 

empatía. 

 

• Identifica, interpreta e valora 

sentimentos, emocións e habilidades 

das persoas. 

• Identifica, asume e mostra 

actitudes de respecto, amabilidade, 

solidariedade e empatía nas 

interaccións sociais valorando 

positivamente a diversidade das 

persoas e das culturas. 

 

CMCT 

CL 

AA 

B2-9. Contribuír á mellora do clima 

do grupo mostrando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

 

B2-9.3. Establece e mantén 

relacións emocionais 

amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e na 

confianza mutua. 

 

• Manifesta os seus 

sentimentos de forma positiva 

mediante actitudes de 

compañeirismo, integración, 

acollemento, colaboración e afecto. 

 

CL 

IE 

AA 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3-1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de manifesto 

unha actitude aberta cara aos 

demais e compartindo puntos de 

vista e sentimentos. 

 

B3-1.3. Pon de manifesto 

unha actitude aberta cara aos 

demais compartindo puntos 

de vista e sentimentos 

durante a interacción social na 

aula. 

 

• Identifica e mostra actitudes 

de empatía, compañeirismo, 

cooperación, solidariedade e apoio 

ante situacións e interaccións sociais 

que poden ser difíciles para as 

persoas por diversas causas. 

Móstrase comprensivo e sensible 

ante os problemas ou as dificultades 

dos demais tanto dentro coma fóra 

da aula. 

 

CSC 

CEC 

B3-2. Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e mostrando condutas 

solidarias. 

 

B3-2.1. Mostra boa 

disposición a ofrecer e recibir 

axuda para a aprendizaxe. 

 

• Solicita axuda cando a 

necesita. 

• Comparte os materiais cos 

compañeiros e ofrece e presta a súa 

axuda e a súa participación a quen o 

necesita en situacións de 

aprendizaxe ou noutras situacións 

cotiás dentro e fóra da aula. 

• Favorece o ambiente 

relaxado e propicio dentro da aula. 

 

AA 

CSC 

IE 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO COMP 

B3-4.Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da 

comunidade educativa empregando 

o sistema de valores persoal que 

constrúe a partir dos valores 

universais. 

 

B3-4.2. Argumenta a 

necesidade de que existan 

normas de convivencia nos 

diferentes espazos de 

interacción social. 

 

• Comprende que as persoas 

participamos de diversos grupos 

sociais, na familia, no colexio, etc., 

nos que se debe ser responsable 

coas obrigacións de cada un e 

cooperativo e respectuoso cos 

demais. 

• Identifica tarefas domésticas 

nas que pode e debe cooperar. 

• Comprende e participa en 

votacións e respecta os resultados. 

•  

CSC 

 

B3-5.Participar activamente na vida 

cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, coñecendo 

e empregando as fases da 

mediación e empregando a linguaxe 

positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

 

B3-5.1.Resolve os conflitos de 

modo construtivo. 

 

• Identifica un conflito e mostra 

actitudes de cooperación para 

resolvelo de forma que todas as 

partes gañen de maneira xusta. 

Identifica posibles e diversas 

solucións para un conflito. 

•  

CSC 

 

B3-20. Realizar un uso responsable 

dos bens da natureza, 

comprendendo e interpretando 

sucesos, analizando causas e 

predicindo consecuencias. 

 

B3-20.1. Mostra interese pola 

natureza que o rodea e 

séntese parte integrante dela. 

 

• Comprende e explica a 

interdependencia entre todos os 

elementos da natureza e a 

importancia de coidala, protexela e 

respectala. 

• Mostra actitudes de coidado e 

respecto polo contorno natural. 

Comprende e explica como debe 

reciclar os residuos e faino sempre 

que é posible. 

•  

CSC 

 

B3-26.Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

 

B3-26.1. Colabora en 

campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das 

normas de educación viaria. 

 

• Comprende e asume a 

importancia das normas de tráfico e 

seguridade viaria para previr riscos 

de accidentes. 

• Coñece e explica o 

significado dalgúns sinais de tráfico 

e das luces do semáforo. 

CL 

CMCT 

IE 
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ACTIVIDADES 

As actividades fan posibles alcanzar os obxectivos didácticos e os contidos. Por todo iso 

pódese dicir que son o elemento principal no proceso ensino-aprendizaxe sendo o intermedio 

entre os contidos e os resultados.As actividades a planificar deben ser claras e concisas e 

estas deben: 

• Outorgar un papel activo ao alumno. 

• Estimulalo co fin de que se sinta comprometido con elas e se vexa motivado para 

realizalas. 

• Obrigar o alumno a interactuar co seu contexto, é dicir, coa súa realidade. 

• Cubrir as necesidades e intereses do grupo. 

• Ser atractivas co fin de que fagan o alumno descubrir o novo contexto. 

• Respectar o tempo de aprendizaxe do alumno. 

• Ser flexibles. 

Para a súa realización, será fundamental ter presente unha serie de elementos co fin de que 

estean correctamente adaptadas á realidade educativa existente en cada momento. Así, será 

importante: 

• Ter presentes os coñecementos previos. 

• Facer que todas estean conectadas. 

• Enriquecelas con explicacións por parte do profesorado. 

• Prever o tempo que poden ocupar co fin de que non se vexan interrompidas. 

• Prever o comportamento que se espera do alumnado. 

• Ter presente a flexibilidade. 

• A interactividade destas. 

• Que respecten os valores de integración. 

As actividades clasificarémolas do seguinte modo: 

- De iniciación e motivación. Tratan de levar a cabo o primeiro obxectivo terminal e 

losconsiguientes didácticos derivados deste. Están destinadas a descubrir losconocimientos 

previos dos alumnos, e á vez serven de motivación cara aos contenidospropios da 

programación. 

- De desenvolvemento e de aprendizaxe. Garanten a funcionalidade da aprendizaxe. Están 

destinadas a que os alumnos traballen os diferentes tipos de contidos e aprendizaxe, segúnlo 

programado nos obxectivos terminais e os correspondentes didácticos. 
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- De síntese e autoavaliación. A súa finalidade é que o alumno observe o seu progreso. Están 

moi ligadas ás de desenvolvemento. Toda actividade é susceptible de ser avaliada e esta 

valoración ofrece información referida ás aprendizaxes construídas polos alumnos e polo tanto 

derívanse doúltimo obxectivo terminal que debe resumir todo o aprendido. 

- De reforzo e ampliación. Teñen por obxecto atender ás características individuais 

ACTIVIDADES TIPO: 

• Traballo do grafo na libreta e en fichas. 

• Grafía das letras e números no caderno, nos caderniños LEO e no libro de texto de 

matemáticas. 

• Debates. 

• Actividades interactivas na pizarra dixital. 

• Lectura de contos. 

• Actividades manipulativas na aula e no exterior. 

• Cálculo mental. 

• Sumas e restas no caderno. 

• Sumas e restas manipulativamente. 

• Resolución de problemas. 

• Colorear. 

• Recortar. 

Ademais deste tipo de actividades, terá cabida o de carácter multidisciplinar e cercano para 
os nen@s baixo a denominación de proxecto. Este proxecto estará enfocado cara ao tempo 
meteorolóxico e o paso do tempo persoal. O título de dito proxecto é 
 

O TEMPO METEOROLÓXICO, AS ESTACIÓNS E O PASO DO TEMPO. 
 

Traballarase dito proxecto porque ten lugar na vida diaria do nen@ e axudaralles a 

organizarse no tempo, con hábitos e rutinas, e a ter conciencia del (días dos meses, da 

semana, das estacións, das horas) relacionándoo con feitos observables que teñen lugar 

nun mesmo tempo; ademais de observar o tempo que sucede no noso contorno.  

 Tódolos luns os nen@s relatan, escriben e ilustran o que lles sucedeu durante a fin de 

semana procurando ordenar temporalmente os feitos. A temporalización deste proxecto terá 

cabida ata final de curso e comezarase con el cando teñan adquiridos unha base mínima na 

aprendizaxe da lectoescritura (unha vez rematado o traballo cos cadernos de lectoescritura 

de LEO) cara ó segundo trimestre. Non obstante; isto pode flexibilizarse, segundo as 

necesidades dos grupos. 
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METODOLOXÍA 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS 

METODOLÓXICOS 
PRINCIPIOS 

METODOLÓXICOS 
AGRUPAMENTO 

Modelo 

discursivo/expositivo. 

Modelo experiencial. 

Obradoiros. 

Aprendizaxe cooperativa. 

Traballo por tarefas. 

Traballo por proxectos. 

Outros. 

Actividade e experimentación. 

Participación. 

Motivación. 

Personalización. 

Inclusión. 

Interacción. 

Relevancia. 

Funcionalidade. 

Globalización. 

Avaliación formativa. 

Outros. 

Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

Parellas. 

Pequeno grupo. 

Gran grupo. 

Grupo interclase. 

Outros. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Observación directa do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para a avaliación. 

Valoración cuantitativa do progreso individual 

(cualificacións). 

Valoración cualitativa do progreso individual (anotacións e 

puntualizacións). 

Valoración cuantitativa do progreso colectivo. 

Valoración cualitativa do progreso colectivo. 

Outros. 

Probas escritas. 

Escalas de valores actitudes  e normas. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

Debates e intervencións. 

Proxectos persoais e/ou de grupo. 

Representacións e dramatizacións. 

Proba individiual escrita por trimestre 

 Outros. 

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) Materiais funxibles.  

• Xices de cores.  

• Cartolinas,  

• Distintos tipos de papeis.  

• Pinturas  

• Pegamento  

• ...  

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º PRIMARIA- CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN- CURSO 2019/2020 

 

 

287 

B) Materiais non funxibles.  

• Pizarra dixital 

• Materiais para ambientar e decorar a aula  

• Murais motivadores  

• Calendarios.  

• Contos.  

• Dicionarios.  

• Reloxo  

• Mapas.  

• Rótulos de accións, lugares e obxectos.  

• Láminas de fotografías.  

• CDs de cancións, de música clásica, de audicións de contos e lotos sonoros e de contos  

• animados.  

• CD de xogos dixitais interactivos.  

• CD-ROM de recursos interactivos.  

• Ábacos.  

• Regretas  

• Temperas  

• Pinceis  

• Cinta métrica 

• Materiais para actividades plásticas e psicomotrices.  

 

C) Xogos  

• Quebracabezas.  

• Xogos de sumas e restas.  

• Xogos de lectoescritura  

• Ensartables  

• O parchís  

• Reloxos...  

 

D) Espazos  

• Patio do recreo.  

• Horta escolar 

• Biblioteca.  

 

E) Libros de texto: 

• Libro de matemáticas Editorial Santillana 

• Caderniños de lingua e lengua Leo realizados polo profesorado do CEP Pedro Caselles 

a través dun grupo de traballo. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E DE PROMOCIÓN 

Instrumentos de avaliación Porcentaxe Observacións 

Probas de avaliación, traballo de 
clase, de casa, preguntas orais.  

40,00% A tenor do disposto na lexislación vixente 
teremos en conta a superación dos 
obxectivos como medida de calificación.  

Para calificar empregaranse os seguintes 
criterios:  

- As probas de avaliación, traballos 
realizados e preguntas orais.  

- A aptitude do alumnado perante o 
traballo, o esforzo o interese e aplicación 
das aprendizaxes adquiridas.  

- O grao de desenvolvemento das  

competencias básicas.  

- Valórase tamén as actitudes perante os 
membros da comunidade educativa, os 
valores como a resolución pacífica  

dos conflitos, hixiene... e o respecto as 
normas do centro e da aula.  

As probas de avaliación, o traballo  

de clase, e as respostas orais e  

escritas valoraranse con estes ítems:  

• 1 a 4 Insuficiente.  

• 5 Suficiente  

• 6 Ben  

• 7 a 8 Notable  

• 9 a 10 Sobresaínte  

Aptitudes do alumnado:  

Razoamento Lóxico.  

Comprensión.  

Aplicación do aprendido.  

Adquisición das competencias 
básicas  

30,00% 

Actitudes, valores, normas  30,00%  

 

 

Os criterios de promoción a ter en conta para este curso son as seguintes para cada una das 

áreas: 

 

ÁREA DE LINGUAS 

 

– Participa en situacións comunicativas expresando oralmente oracións concoherencia e 

respectando as normas e hábitos básicos que facilitan acomunicación e a relación social. 

– Comprende textos orais, ordes, contos ou pequenas historias captando ainformación e 

relacionándoa con vivencias ou coa súa vida cotiá. 

– Constrúe unha oración a partir dunha palabra expresada oralmente. 

– Expresa pequenas vivencias con coherencia. 

– Comprende textos moi sinxelos, relacionando información con aspectos da súa vida 
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cotiá. 

– Le textos sinxelos asociando as consoantes coas vogais, lendo sílabas directas, 

inversas, trabadas e seguindo a orde de lectura. 

– Segue correctamente o trazo e os xiros para a formación de letras e palabras. 

– Copia letras, palabras e frases  respectando o tamaño regular das letras ea separación de 

palabras. 

– Escribe ao ditado palabras respectando o tamaño regular das letras. 

– Escribe unha frase a partir dunha palabra dada sen ter en conta a separación de palabras. 

– Coñece normas básicas de ortografía (uso de maiúsculas, z/c, r/rr, 

ga/gue/gui/go/gu, c/qu). 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

– Recoñece e reproduce formas básicas e aspectos xeométricos básicos (círculos, 

cadrados, triángulos, rectángulos, puntos e liñas). 

– Utiliza e recoñoce vocabulario espacial básico (esquerda-dereita, diante-detrás, 

arriba-abaixo, preto-lonxe, dentro-fora) 

– Recoñece conceptos básicos (grande, pequeno, mediano). 

– Recoñece os cuantificadores (moitos-poucos, máis-menos-igual). 

– Recoñece, le e escribe números asociándoas coa grafía ata o 99. 

– Recoñece unidade e decena. 

– Realiza ditados de números ata o 99. 

– Comprende a operación de sumar e restar, así como a aplicación en problemas moi sinxelos. 

– Realiza sumas sen levadas e con levadas. 

– Realiza restas sen levar. 

 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA E CIENCIAS SOCIAIS 

 

– Identifica home-muller como seres vivos. 

– Identifica as partes do corpo humano. 

– Identifica plantas e animais do contorno. 

– Identifica as características dos animais e das plantas. 

– Identifica distintos ámbitos aos cales pertence (familia, escola, aldea, barrio,Galicia). 
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– Percibe o paso do tempo (día, noite, estacións do ano). 

– Recoñece a presenza de auga e de aire. 

– Utiliza e recoñece nocións básicas do tempo (onte-hoxe-mañá-antes-despois) e das unidades 

de medida (día-semana-mes-ano). 

– Identifica e utiliza materiais e aparellos de uso común (lapis, xoguete, afialapis,tesoiras). 

 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE PODEN ADOPTAR 

COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

O alumnado de primeiro do CEP Pedro Caselles provén de diferentes unitarias creando un 

grupo moi heteroxéneo. Non se realiza avaliación inicial propiamente dita porque partimos 

dende un nivel moi básico para nun periodo moi curto homoxeneizar un pouco o grupo. Temos 

en conta os informes  de E.I. daqueles casos que necesitan algún tipo de apoio. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Neste apartado e dentro das medidas ordinarias de atención á diversidade, realizaremos os 
axustes metodolóxicos e organizativos necesarios para axustarnos aos distintos ritmos de 
traballo do alumnado, favorecendo tanto as actividades de reforzo como as de ampliación: 

1.Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, con respecto polos principios básicos da 
organización e do funcionamento dos grupos, practicando estratexias inter e intragrupais, para 
potenciar o traballo con grupos heteroxéneos de alumnos e alumnas.  

2. Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha 
escola na que teñan cabida todos, sexan cales fosen as súas necesidades educativas ou 
intereses persoais específicos.  

3. Levar á práctica un programa de orientación e acción titorial no centro. 

As adaptacións curriculares deben dar resposta polo menos a tres tipos de dificultades básicas 
dos alumnos e das alumnas: as de acceso ao currículo, as de aprendizaxes concretas e as de 
capacidade xeral.  

a) As de acceso ao currículo en realidade non son tales adaptacións, xa que a súa única  

pretensión é facilitar o acceso físico ou comunicativo para a integración no sistema  

educativo, respectando o principio de igualdade de oportunidades, porque moitas veces a 
dificultade non reside no que o alumnado ten que aprender, senón nos medios cos que  

conta o sistema educativo para poder ensinarllo (outra lingua materna, barreiras  

arquitectónicas, linguaxes alternativas, etc.).  

b) As de aprendizaxes concretas deben facilitar aos alumnos e ás alumnas o acceso a  
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determinados coñecementos e capacidades concretas, para resolver lagoas ou problemas 
producidos durante o proceso de aprendizaxe, como consecuencia de necesidades educativas 
especiais temporais ou permanentes.  

c) As de capacidade xeral teñen a misión de pór en situación de aprendizaxe a aqueles  

alumnos e a aquelas alumnas que o requiran de forma global e permanente a causa das  

súas necesidades educativas específicas.  

 

No presente curso escolar, contemplamos un alumno TEA, co que empregaremos as 
metodoloxías axeitadas para atender a súa particulariedade; con profesorado de apoio 
globalizado polas mestras de Ed. Musical, de inglés; dentro da aula; asi como tamén dentro e 
fóra de aula polas mestras de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe. Entre as 
metodoloxías empregadas contémplase o método TEACH, xa que ao realizar e adaptar 
material manipulativo e adaptado ao neno, o proceso de ensino-aprendizaxe resultará 
satisfactorio. 

 

Ademais disto, temos contemplada a realización de desdobres de cada grupo , entre os 
mestres titores, para traballar de forma manipulativa e lúdica os contidos a traballar na aula; 
ademais de reforzar a lectoescritura de maneira máis individualizada. 

 

PLAN E ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

PARA ALUMNADO QUE REPITE 

Cando nun alumno ou unha alumna se identifiquen necesidades específicas de apoio 

educativo, solicitarase a valoración por parte do D.O. e xunto con el deseñarase un programa 

de intervención axeitado. Priorizarase o reforzo dentro da aula partindo da propia titora ou titor 

flexibilizando obxectivos,  contidos e metodoloxía. Se fose necesario tamén se contaría coa 

axuda das especialistas de PT e AL. 

Este curso como dixemos no anterior apartado, contamos cun neno que flexibilizou en 

Educación Infantil e que se trata dun neno TEA. 

Algunhas actividades de reforzo a realizar con ela son as seguintes: 

- Mellorar a motricidade fina (picar, recortar, colorear…). 

- Iniciarse na lectoescritura, ou alomenos de xeito global .  

- Interactuar cos compañeiros/as (participación en cantigas, bailes, xogos grupais…). 

- Identificar e asociar aos mestres cos que traballa o propio neno. 

- Mellorar a percepción espacio-temporal (orientarse e localizar lugares significativos, 

identificar e asociar os diferentes espazos e materiais nos que está presente o 

neno…). 

- Mellorar os procesos psicolóxicos básicos :atención, imitación, memoria… (puzzles, 

diferencias…) 
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Ademais destas actividades, teranse en conta aquelas que permitan ao neno adquirir os 

contidos curriculares con material adaptado ao neno, empregando o método TEACH, asi 

como tamén os que oferta o mercado e que se adapta á particulariedade do neno. 

 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  QUE SE 

TRABALLARÁN EN 1º PRIMARIA 

Os temas transversais serán traballados en todas as áreas de maneira interdisciplinar. 

As actividades que se propoñen nas diferentes áreas van enfocadas á adquisición significativa 

de coñecementos asegurando a funcionalidade da aprendizaxe ao longo de todo o proceso, é 

dicir, todas as actividades van enfocadas á adquisición dos elementos transversais, para o que 

teremos en conta: 

- Unha consolidación firme das destrezas básicas do comportamento: o que lles permitirá 

acceder a unha ampla gama de posibilidades creativas, expresivas e de enriquecemento 

persoal 

- Unha comprensión e asimilación de contidos cada vez máis amplos e perfeccionados, 

que atendan ás súas necesidades, intereses e motivacións e aséntense sobre os seus 

coñecementos previos. 

- Unha progresiva especialización nas diferentes áreas, captando as relacións 

establecidas entre elas, para lograr perspectivas globalizadores e dotar de unidade interna ás 

aprendizaxes escolares. 

 

Á hora de desenvolver as actividades globalizadoras tamén se teñen en conta outra serie de 

aspectos como a etapa evolutiva na que se atopa o noso alumnado o que implica: 

- Relacionar as actividades escolares coa vida cotiá do alumnado, e coas súas 

experiencias obtidas en todos os ámbitos, para tomar conciencia da progresiva complexidade 

destes. 

- Facilitar a construción de aprendizaxes, enlazando os novos contidos escolares cos 

integrados previamente. 

- Afianzar as destrezas instrumentais básicas, valorando a súa incidencia nas demais 

áreas. 

- Consolidar un método de estudo, para enfrontarse con éxito a calquera situación. 

- Profundizar a reflexión sobre as causas e efectos de feitos e acontecementos sociais e 

as relacións entre os elementos intervenientes. 
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- Atender á diversidade dos alumnos, tanto para compensar carencias instrumentais como 

para motivarlles a pensar, razoar e reflexionar. 

- Estimular, na medida do posible, a xeralización e construción de conceptos máis 

complexos, como preparación a etapas educativas posteriores. 

 

ACTIVIDADES TIPO EN RELACIÓN AOS DIFERENTES ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Educación viaria: 

- Creación de circuítos por parte do alumnado. 

- Elaboración de sinais de tráfico, murais, cómics, etc 

- Visitas de policías de tráfico ao centro para que conte as súas experiencias e expoñan 

contidos relacionados coa educación viaria. 

- Educar a través de xogos e actividades lúdicas: Unidade móbil do parque infantil de 

tráfico, saídas prácticas á rúa 

- Charlas co obxectivo de conseguir a sensibilización dos nenos sobre os problemas de 

tráfico e prevención de futuros accidentes. 

Educación para a saúde e a actividade física: 

- Taller de froitas, en busca dunha alimentación sa. Plan foita na escola 

- Realización de murais, debuxos e revistas. 

- Participación nos programas de saúde: importancia de hixiene bucodental. 

- Fomentar a participación e formación do profesorado e das familias 

- Charlas por parte do equipo médico da zona, revisións e valoracións preventivas 

dirixidas cara ao noso alumnado. 

- Potenciar os temas relacionados coa educación para a saúde nas Escolas de pais/ nais. 

Reunións cos pais / nais de carácter formativo. 

- Implicación desde a área de educación física en aspectos de autonomía, valoración do 

corpo, prácticas de actividade física, posturas correctas, etc. 

- O centro proporciona actividades extraescolares lúdicas e deportivas para ocupar o 

tempo de lecer do noso alumnado. 

- Talleres de portas abertas, xornadas divulgativas sobre hábitos nocivos ou outros temas 

de interese. 

- Participación activa e conxunta da comunidade escolar en Programas de educación para 

a saúde na escola. Na escola Froita? 
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EDUCACIÓN CÍVICA E CONSTITUCIONAL 

- Discusión de dilemas morais 

- Actividades grupales 

- Debates a través de conflitos de valor, aceptando as normas que democraticamente se 

establezan, respectando os distintos tipos de vista e a quenda no diálogo. 

- Coloquios que promovan o respecto ao demais. 

- Prácticas que favorezan as habilidades sociais. 

- Creacións de contos, redaccións de valores, fichas. 

 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

- Utilización de programas, lousa dixital e contornas que faciliten a súa aprendizaxe nas 

diferentes áreas de contidos: matemáticas, linguas, músicas, naturais, sociais ,etc. 

- Procura de aplicacións relacionadas co contido que se está estudando nese momento. 

- Realizar actividades de forma interactiva. 

- Espertar o interese por coñecer  cousas diversas e darlles pautas para acceder á 

información precisa potenciando o seu razoamento. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA. 

- Pedir ao alumno que busque un dato concreto nun texto. 

- Que o alumno lea un texto con parágrafos cortitos e sexan capaces de expresalo 

oralmente ao resto de compañeiros coas súas propias palabras. 

- Extraer ideas principais de pequenas lecturas e contos. 

- Completar contos e historias. 

- Inventar contos e expoñelos oralmente e por escrito. 

 

EDUCACIÓN PARA A PAZ, XUSTIZA, IGUALDADE E LIBERDADE 

- Xogos cooperativos e participativos 

- Actividades de escoita e cooperación grupal. 

- Debates e coloquios. 
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PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

A educación en valores forma parte de todos os procesos de ensino e aprendizaxe, por ser un 
dos elementos de maior relevancia na educación do alumnado.  

Podemos considerar que a aprendizaxe destes contidos pretende conseguir as finalidades 
seguintes:  

1. Localizar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das normas vixentes.  

2. Deseñar formas de vida máis xustas no plano persoal e social.  

3. Elaborar autónoma, racional e democraticamente os principios xerais de valor que axuden a 
enxuizar a realidade de forma crítica e con xustiza.  

4. Facultar aos alumnos para adquirir comportamentos coherentes coas normas elaboradas por 
eles mesmos e coas dadas pola sociedade democraticamente, buscando a xustiza e o 
benestar social.  

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

No primeiro currso da Educación Primaria preténdese que os nenos e as nenas descubran e 
exploren os usos da lectura e da escritura, afianzando o seu interese por eles.  

As accións a levar a cabo concrétanse no Proxecto Lector e no Plan de Lectura, nos que se 
plantexan os seguintes obxectivos: 

-Procurar o desenvolvemento sistemático da competencia lectora. 

-Empregar a lectura como ferramenta para acceder á aprendizaxe e coñecemento. 

-Empregar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal. 

-Lectura de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes, con todo tipo de finalidades. 

-Axilizar a lectura e a escritura en todas as áreas. 

Para acadar estes obxectivos plantéxanse, entre outras, as seguintes actuacións: 

-Lectura en todas as áreas, de xeito que en todas elas exista un tempo adicado á mesma. 

-Creación de itinerarios lectores acaídos a cada idade. 

-Axilizar a lectura e a escritura en todas as áreas mediante : 

-Adquisición de vocabulario clave de cada área. 

-Utilización de textos de todo tipo en todo tipo de formatos. 

-Realización de obradoiros de escritura. 

Estas actuacións son as que marcarán as actividades a desenvolver nesta materia. 

Dentro da metodoloxía inclúese a elaboración por parte dos alumnos de pequenos contos para 
favorecer e motivar aos alumnos/as cara á lectura. 

Por outra banda, en todas as unidades didácticas inclúense contos relacionados co tema a 
traballar para potenciar a curiosidade dos nenos e o seu desexo cara a lectura e a escritura. A 
lectura de contos é unha práctica habitual na aula. 

Dentro da aula tamén hai un recuncho de lectura onde están expostos os contos dos nenos/as 
así como outros reais ou adaptados para poder ser usados polos nenos e así fomentar a súa 
curiosidade e a súa capacidade lectora. 

Ademáis de todas estas actuacións, neste curso implántase no horario lectivo unha sesión 
diaria adicada á lectura, de 25 minutos de duración, coa que se pretende fomentar o hábito 
lector do alumnado así como mellorar as destrezas lectoras do mesmo. 
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

Como obxectivos xerais tentaremos: 

 

- Dispoñer de habilidades para manexar información e procesala en coñecemento. 

- Entender o ordenador,e internet, como un medio para adquirir información. 

- Seleccionar e priorizar a información de internet tendo pensamento crítico e capacidade de 
resumo. 

- Ser capaces de pedir axuda ao mestre ou a outros compañeiros cando sexa preciso. 

- Manexar o ordenador dunha forma adecuada, sendo coidadoso e tendo conciencia da súa 
importancia. 

 

Como materiais e recursos : 

- Traballo con material interactivo. 

-Uso da pizarra dixital. 

-Programas de reforzó e ampliación a través de xogos como poden ser: actividades do JCLIC e 
recursos interactivos (o clic das competencias básicas). 

- Páxinas web relacionadas coas distintas áreas. 

-Actividades do JCLIC. 

-Recursos interactivos: o clic das competencias básicas. 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Contando coa colaboración e participación das familias, formaremos aos nenos e as nenas en 

aspectos que entendemos fundamentais para a adquisición progresiva de hábitos e 

comportamentos desexables e necesarios para a súa integración na sociedade: autonomía, 

coidado do medio, educar para a alimentación, coidado dos espazos, expresión de 

sentimentos... Traballaremos aspectos tales como o cariño, o enfado, os celos, o medo, a 

alegría, a tristura, a manifestación de gustos e opinións, o control dos impulsos...  

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO 

LINGÜÍSTICO 

Tendo en conta o reflectido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no 
ensino non universitario de Galicia:  

Na etapa de Educación Primaria (Artigo 6o):  

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas  

dúas linguas oficiais de Galicia.  

2. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia.  

3. Impartirase en galego a materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural  

e en castelán a materia de Matemáticas.  
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4. Cada centro educativo, segundo o procedemento establecido no regulamento de  

centros, decidirá a lingua en que se impartirá o resto de materias de cada curso,  

garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúen na mesma  

porcentaxe de horas semanais, sen prexuízo do disposto no capítulo IV (sobre a  

impartición de materias en linguas estranxeiras). Este proceso realizarase cada catro  

cursos escolares.  

 

ACTIVIDADES DINAMIZADORAS NAS QUE PARTICIPARÁN OS NENOS E NENAS DO 1º 
NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

- Traballo cos xornais. 

- Magosto:  

• Festa con xogos populares.  

• Degustación de castañas asadas.  

• Recompilación de refráns, contos, cantigas, adiviñas sobre os magostos.  

- Nadal:  

•Tarxetas de Nadal.  

•Actividades teatrais en galego e panxoliñas.  

- Día da Paz e Entroido: Buscarase unha temática como elemento dinamizador  

destas dúas actividades para este ano.  

• Semana da Prensa na Escola.  

• Semana das Letras Galegas: Participación na Semana Cultural que se celebra no Centro 
arredor do autor homenaxeado e do tema elixido para este curso. 

• Participar no proxecto xeral do centro titulado, en principio, “ECO-COMEDOR ESCOLAR”, na 
que se integrarán contidos adicados á alimentación, ó mercado,  á vida saudable, á campaña 
contra o uso excesivo dos plásticos, á reciclaxe, ás condutas e hábitos que se deben adoptar 
na hora da comida no noso comedor,….. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Dáranse solucións de carácter práctico para darlle resposta á formación integral, as actividades 
estarán abertas á vida cultural, ao medio social, en definitiva, á realidade de hoxe en día.  

As actividades complementarias intégranse na programación didáctica porque contribúen a 
desenvolver os obxectivos e contidos do currículo. Contribúen a conseguir unha escola máis 
atractiva para todos os membros da comunidade educativa, a incrementar o interese por 
aprender do alumnado e facilitan a xeneralización das aprendizaxes tanto dentro coma fóra do 
contexto escolar. Son actividades que lles van permitir aos nenos e ás nenas establecer 
relacións directas co seu grupo de clase, con outros grupos, co medio (o seu barrio, lugares de 
lecer, parques, seres vivos...). Os obxectivos destas actividades serán que os nenos e nenas 
vaian afianzando pouco a pouco o sentido de pertenza e, ademais, van favorecer a creación de 
actitudes tan positivas coma o interese, a curiosidade, o respecto, a solidariedade, etcétera.  

Con este cometido incluiremos recursos para que os pequenos e as pequenas complementen 
o proceso de ensinanza-aprendizaxe a través dunha serie de actividades para ampliar ou 
reforzar segundo crea necesario. Ademais, en cada unha das unidades didácticas, proporanse 
actividades para realizar en grupo, saídas, visitas culturais guiadas, dramatizacións, realización 
de obradoiros e recunchos, actividades psicomotrices, musicais...  
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Tamén se vai favorecer, a través dos materiais para a aula, o uso colectivo co fin de que 
contribúan ao desenvolvemento social, xa que proporcionan ocasións para compartir, para 
axudar e colaborar e para poñerse no punto de vista dos outros.  

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Os indicadores quedarán reflectidos ao final do seguinte apartado, posto que este apartado 

esta intimamente relacionado con el, xa que a programación é inherente á nosa práctica 

docente. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E 

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS 

DE MELLORA 

En canto á avaliación da práctica docente, os mestres avaliarán os procesos de ensino e a súa 
propia práctica docente en relación coa adecuación das competencias, dos obxectivos, dos 
contidos e dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe programados ás 
necesidades e características dos alumnos (onde deben avaliar a súa idoneidade e o grao da 
consecución de ditos obxectivos dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe), coas 
actividades (onde se avaliará se son as adecuadas ou se se desaxustan moito no tempo 
programado), coa metodoloxía empregada, coas medidas de atención á diversidade aplicadas, 
coa organización dos espazos e tempo e co grao de participación e satifacción dos alumnos e 
mestre. Polo tanto, esta avaliación da práctica docente terá carácter continuo e formativo. 
Realizarase a través da observación e quedarán anotadas no diario de clase aquelas propostas 
que sexan relevantes para o futuro, co fin de reflexionar sobre elas e promover cambios que 
dean lugar a unha mellora da práctica docente 
 
Para iso  teremos en conta os seguintes indicadores: o nivel de adquisición global dos contidos 
que moitas veces é debido a unha actividade mal plantexada, a actitude e o comportamento 
dos alumnos fronte ás actividades ou as actuacións que eles desenvolven que, ás veces 
constitúen un reflexo dos meus, obxectivos, contidos, metodoloxía, temporalización, espazos...  

 

Os indicadores a ter en conta na elaboración do informe serán:  

- A práctica educativa foi:  

- Adaptouse ás necesidades do alumnado:  

- Conqueríronse os obxectivos establecidos:  

- O grao de consecución das competencia foi:  

- Foi dabondo o tempo empregado na unidade:  

- A organización do espazo foi axeitada ao noso grupo de alumnos e de alumnas:  

- Os materiais utilizados foron suficientes, motivadores, atractivos: 

Rexistro de avaliación do proxecto educativo  

A planificación da ensinanza: Indicadores  
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- O proxecto curricular.  

- As programacións de aula.  

- O contido da programación.  

- O nivel de flexibilidade na aplicación da programación.  

 

(Valorarase como: Axeitado/Non axeitado/Observacións)  

 

 


