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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa
coas diferenzas, en especial as referentes
ao xénero, ás razas e ás etnias.

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

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

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

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

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

 LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.

 B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos relativos a situacións 
cotiás infantís, respectando as 
convencións elementais da 
escrita.

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

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

 LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. 

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

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

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

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

 LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as 
normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade 
de cinguirse a elas.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito 
moi sinxelo diversos textos literarios: 
breves contos, poemas, refráns, adiviñas,
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos.
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MATEMÁTICAS

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e en calquera 
aspecto a traballar na área de 
Matemáticas.

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

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

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

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

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

 MTB2.3.3. Emprega procedementos 
diversos na realización de cálculos 
numéricos básicos.

 B2.4. Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel.

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

 B3.4. Iníciase no coñecemento das
unidades básicas de medida do 
tempo e as súas relacións, 
utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria.

 MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades 
de medida do tempo e as súas relación. 
Minuto, hora, día, semana e ano.

 MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e 
dixitais a hora en punto e a media hora.

 B3.5. Iníciase no coñecemento do 
valor entre as diferentes moedas e
billetes do sistema monetario da 
Unión Europea.

 MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das 
diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 
50 euros) do sistema monetario da Unión 
Europea.

 B4.2. Coñecer as figuras planas 
básicas: cadrado, círculo, 
rectángulo e triángulo.

 MTB4.2.1. Recoñece formas 
rectangulares, triangulares e circulares 
en obxectos do contorno inmediato.
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.4. Ampliar o vocabulario a 
partir das experiencias de aula. 

 LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á
súa idade.

 B1.7. Reproducir textos orais 
próximos aos seus gustos e 
intereses. 

 LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita 
pequenos contos e poemas.

 B1.10. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

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

 B2.4. Mostrar interese e gusto 
pola lectura.

 LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura 
como fonte de lecer.

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

 B2.6. Mostrar interese por ter 
unha biblioteca propia.

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

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

 LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de 
texto escrito: listas, receitas, narracións, 
poesía, noticia …

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

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

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

 LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos 
propios da literatura infantil: contos, 
poesías, cómics, adiviñas…

 LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e 
palabras, escenas de contos. 

 B5.2. Gozar da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e 
dramáticos.

 LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos.
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CIENCIAS DA NATUREZA

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 CNB2.1.1. Identifica semellanzas e 
diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade.

 CNB2.1.2. Recoñece partes do propio 
corpo.

 CNB2.1.3. Verbaliza e comparte 
emocións e sentimentos propios e alleos.

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

 CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable 
cunha alimentación adecuada.

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

 B3.1. Identificar e explicar en 
diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos 
animais.

 CNB3.1.2. Identifica e describe, con 
criterios elementais, animais e plantas do
seu contorno. 

 CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e 
coidado cara aos seres vivos.

 B3.2. Observar e identificar algún 
ser vivo.

 CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa 
observación e comunícaos empregando 
diferentes soportes. 

 B4.1. Adoptar medidas de 
protección medioambientais.

 CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla.

 CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de
uso responsable da auga.

 B4.2. Experimentar e manipular 
instrumentos e obxectos sinxelos 
de uso cotián identificando 
algunhas propiedades físicas.

 CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, 
sabor e textura en materiais e obxectos 
de uso cotián.
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CIENCIAS SOCIAIS

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 CSB2.1.1.Elabora e recolle información 
sobre aspectos da súa contorna natural,
empregando imaxes, debuxos e outras 
fontes incluídas as TIC.

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

 B2.4.Coñecer os fenómenos 
atmosféricos, a través das 
sensacións corporais, e describir os 
que xorden con máis frecuencia na 
súa contorna identificándoos nun 
mapa do tempo da prensa en papel 
ou dixital.

 CSB2.4.1.Nomea os fenómenos 
atmosféricos máis habituais no seu 
espazo próximo e interpreta a 
simboloxía básica nun mapa do tempo 
da prensa en papel ou dixital.

 B3.1.Recoñecer as relacións simples
de parentesco familiar e os seus 
roles identificándose, situándose e 
valorando á pertenza a unha familia
con características propias así como
contribuíndo ao reparto equitativo 
das tarefas domésticas entre os 
seus membros.

 CSB3.1.1.Identifica as relacións de 
parentesco, discrimina os roles 
familiares e contribúe ao reparto 
equitativo das tarefas domésticas entre 
os membros da familia.

 B3.4. Identificar as partes da casa e 
o uso que se fai nelas e diferenciar 
entre os diferentes tipos de 
vivendas que forman a súa 
contorna.

 CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, 
as representa nun esbozo e coñece e 
explica o uso que se fai delas.

 CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de 
vivendas e describe oralmente as 
diferenzas.

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

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

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

 CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios 
de transporte da contorna segundo os 
seus usos, funcións e características. 

 B4.3.Ser consciente do paso do 
tempo empregando, como unidades
de medida, días, semanas, meses, o
ano, as estacións e o calendario 
como instrumento para medir e 
representar o paso tempo.

 CSB4.3.1.Sabe o número de días que 
ten unha semana e os meses, nomea os
meses do ano e diferencia as estacións 
segundo as súas características.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA)

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1. Amosar respecto pola área e
polos diferentes tipos de 
expresión plástica.

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

 B1.2. Valorar a limpeza, os 
materiais e a orde na realización 
dunha tarefa plástica e o seu 
produto final. 

 EP1.2.1. Valora a importancia da 
limpeza, do coidado do material e da 
orde para alcanzar o resultado final 
proposto. 

 B2.2. Realizar composicións 
plásticas que representen o 
mundo imaxinario, afectivo e 
social.

 EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 
outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas 
(recortar, pegar, encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.). 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
CPI CAMIÑO DE SANTIAGO
1º PRIMARIA

PÁXINA 9 DE 12



VALORES

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa
propia identidade.

 B1.2. Valorar a limpeza, os 
materiais e a orde na realización 
dunha tarefa plástica e o seu 
produto final. 

 VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa 
autodescrición.

 B1.4. Desenvolver actitudes para 
actuar con motivación e 
responsabilidade.

 VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo 
as pautas acordadas.

 B3.4. Participar activamente na 
vida cívica valorando a igualdade 
de dereitos e corresponsabilidade 
de homes e mulleres.

 VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do seu 
sexo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
valoración de actividades escritas, plásticas, e orais.

Instrumentos:
Correo electrónico
Videoconferencias

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso:
Media da 1ª e a 2ª avaliación

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Recuperación, repaso e reforzo

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:
Propostas de actividades, globalizadas e 
interdisciplinares, semanais ou quincenais expostas 
na páxina web do centro.

Alumnado sen conectividade: 
As mesma propostas empregando o servizo de 
impresora da ANPA ou realizándoa en material 
funxible (folios, cadernos...)

Tratamento individualizado do alumnado con NEAE a 
través da coordinación coas especialstas do  D.O. 
(teléfono, correo, videoconferencias)para dar resposta 
individual e adaptada ás necesidades concretas.

Materiais e
recursos

 Páxina web do centro (propostas de actividades, 
vídeos...)

 Teléfono do centro 
 Correo electrónico
 Fichas
 Enlaces web
 ABALARMÓBIL
 Videoconferencias CISCO WEBEX
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4. Información e publicidade

Información
ao alumnado
e ás familias

 Páxina web do centro.
 ABALARMÓBIL
 Correo electrónico
 Videoconferencias CISCO WEBEX

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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