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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

Esta programación elabórase de acordo co establecido no artigo 9 da Orde do 12 de xuño de 

2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia e tendo como referente o Decreto 

105/2014, do 4 de setembro (DOG 9/9/2014) polo que se establece o currículo da Ensinanza 

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, a ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se 

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia e a Lei orgánica 2/2006 da educación e a Lei orgánica 8/2013, para a 

mellora da calidade educativa. 

1.1.- CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO. 

O Centro Público Integrado de Vedra está situado no Concello de Vedra, acollendo a alumnado 

procedente de todo este Concello e tamén da veciña parroquia de Lestedo, do concello de 

Boqueixón. O ámbito de influencia do centro ten un carácter eminentemente rural e con baixa 

densidade de poboación, aínda que nos últimos años a zona empeza a cobrar importancia como 

lugar de segunda residencia para habitantes de Santiago. O hábitat é disperso con dous 

pequenos núcleos semiurbáns: Lestedo e Ponte Ulla. 

A maioría do alumnado escolarízase no noso Centro desde a etapa de Educación Infantil ata a 

E.S.O., agás aqueles que proceden de parroquias con outros centros: C.R.A. de Boqueixón-Vedra 

en Lestedo, San Miguel de Sarandón, San Xián e San Fins de Sales; C.E.I.P. de Ortigueira en 

Santa Cruz de Ribadulla, que se incorporan respectivamente en 1º de Primaria, 3º de Primaria e 

en 1º de E.S.O. 

Historicamente, Vedra foi un concello de tradición agrícola, especialmente os cultivos de horta, 

froita e viña. Hoxe son tamén moi importantes as industrias de transformación de produtos 

agrícolas e gandeiros: queixerías, avícola, hortalizas, … ao que se engaden a industria madeireira 

e a minería.  Pero é o sector servizos o que ocupa  a máis dun 53,5% da poboación activa, 

mentres que o sector primario ocupa ao 13,2% e o sector secundario a un 33,3%. O foco de 

demanda principal de produtos e man de obra está en Compostela e comarca. 

A  nivel lingüístico, destaca o uso maioritario da lingua galega, segundo o estudo realizado no 

curso 2007/08, pois aproximadamente o 80% das familias da comunidade educativa do CPI de 

Vedra empregan como lingua habitual de relación o galego, mentres que un 10 % usan o castelán 

e o outro 10 % as dúas linguas indistintamente. 

Compre dicir que o concello conta tamén con Gardería Municipal en San Fins de Sales, así como 

unha ludoteca e unha biblioteca municipais preto do colexio. 

O recinto educativo consta de dous edificios anexos rodeados de escasas zonas verdes, 



aparcamento e unha ampla zona de xogo cunha pista deportiva, un parque infantil, unha zona 

asfaltada e o resto está en terra. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO. 

DESENVOLVEMENTO EVOLUTIVO DO NENO DE 6 A 8 ANOS. 

 A incorporación á etapa de Educación Primaria e ao ritmo de traballo que conleva, vaille a esixir 

ao alumno que poña en marcha as potencialidades que ten. Atópase nun momento para aprender: 

domina a linguaxe case coma un adulto, a súa forma de pensamento é moito máis rica e vai 

adquirindo habilidades para relacionarse cos demais. 

A.- DESENVOLVEMENTO COGNITIVO. 

En torno aos 6 anos prodúcese un importante progreso no que a pensamento se refire. O neno xa 

adquiriu unha serie de nocións que lle permiten referirse ás cousas, falar do que está e non está 

presente, transformar as situacións, pensar sobre elas, etc. os cambios máis significativos son os 

seguintes: 

SUPERA O EGOCENTRISMO: a partir dos 6 anos o neno vai superando o egocentrismo e 

dándose conta de que existen outras formas de ver as cousas que son diferentes á súa. Esta nova 

característica vaille a permitir introducirse no mundo que o rodea e ir descubrindo todas as 

combinacións que se poden dar nel. A capacidade de adoptar puntos de vista diferentes ao seu 

tamén lle axudará a entender mellor aos demais e o porqué de moitas cousas. 

UN PENSAMENTO LÓXICO: A partires desta idade o neno fai grandes avances no pensamento 

lóxico. Permítelle coñecer o porqué das cousas e cada vez as súas reflexións son máis razoadas. 

O neno empeza a desligarse das aparencias así como  antes de dar unha resposta esforzase por 

reflexionar e comprender a lóxica das situacións e dos obxectos. Intenta buscar una explicación 

racional ao que sucede ao seu arredor, pero aínda non é similar ao dun adulto. 

A CONQUISTA DA IDENTIDADE: Outro logro importante deste momento é a adquisición do 

concepto de identidade, que lle permite ao neno entender que un obxecto sigue sendo o mesmo 

aínda que se produzan cambios na súa aparencia. Empezará entendendo que a cantidade dunha 

cousa non varía aínda que cambie de forma, para despois entender que dúas cousas poden pesar 

o mesmo aínda tendo formas diferentes e finalmente comprender que dúas cousas poden ocupar 

o mesmo volume aínda que sexan distintas. Todo este proceso prolongarase dende os 6-7 anos 

ata a adolescencia. 

COMO ENTENDE O ESPAZO: En canto ás nocións do espazo aínda ten razoamentos carentes 

de lóxica. Pensa que unha distancia recorrida a pé é maior que se a facemos en coche e por 

suposto, imaxinar grandes distancias resúltalle imposible. Agora ben, o concepto do espazo está 

máis desenvolto que en idades anteriores  podendo facer comparacións e mostrar o significado 

que tan cada unha das medidas. 



DESAPARECE A FANTASÍA: a partires dos 6-7 anos o neno vai tomando maior conciencia da 

realidade. Vai comprendendo cada vez máis, que existe unha diferenza entre ámbalas dúas 

dimensións. Pero por elo non deixa de fantasiar; agora distingue un conto con personaxes 

imaxinarios dunha situación real. O seu pensamento é moito máis realista, baséase no que pode 

percibir e sobre o que pode razoar aínda que a fantasía permanece aí e lle gustan as historias 

onde poda deixar voar a súa imaxinación. 

B.- DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE DO NENO DE 6 A 8 ANOS. 

O neno de 6 a 8 anos utiliza unha linguaxe moi similar á do adulto. Pode entender a maioría das 

conversacións e comunicarse utilizando os termos axeitados dun modo eficaz. 

Durante esta etapa os cambios non son tan sorprendentes como os que se producen entre os 3 e 

os 6 anos, pero hai tres aspectos da linguaxe que durante esta etapa se desenvolven en maior 

medida como son: 

VOCABULARIO: o neno entre os 6 e os 8 anos non só aumenta o seu vocabulario senón que 

adquire un maior dominio sobre si mesmo. Empeza a coñecer que hai verbas que poden ter varios 

significados e outras que si ben representan algo parecido posúen diferentes matices. Tamén son 

capaces de definir o significado das verbas ás veces descubrido como son e outras para que se 

utilizan. O seu maior dominio vaille permitir comprender mellor os conceptos abstractos e tamén 

entender conceptos xerais que agrupan outros. Preguntará polo significado de todas as palabras 

que non entende. Ten gañas de aprender e mostra unha capacidade asombrosas para enriquecer 

o seu vocabulario. A esta idade adquírense aproximadamente 20 palabras diarias. Aínda así 

existirán certas limitacións que lle poden levar a confusións. 

GRAMÁTICA: permite construír oracións máis estruturadas. Vai a compoñer e comprender frases 

cada vez máis complexas.  Pouco a pouco os nenos desta idade van comprendendo as 

construcións gramaticais en modo pasivo. Durante esta etapa aprenderá as regras gramaticais 

que rexen o idioma poñéndoas en práctica, ampliando ás súas posibilidades. 

PRAGMÁTICA: o neno ao longo do seu crecemento desenvolve e perfecciona dúas funcións 

básicas da linguaxe: a comunicativa e a reguladora. A partires dos 6-7 anos perfecciona a función 

reguladora: utiliza a linguaxe para reflexionar sobre si mesmo e o seu comportamento; utiliza a 

linguaxe como ferramenta de pensamento. 

1.3.- PROFESORADO E GRUPOS QUE COMPOÑEN O PRIMEIRO CURSO DE PRIMARIA. 

A.- PROFESORADO 

No primeiro curso de Primara imparte docencia o seguinte profesorado: 

 Maria Alonso Fachado  (Titora de 1º). 

 Carmen Areán ( Especialista de Inglés) . 



 Marisol López (Especialista de Educación Musical). 

 David Casal (Especialista en Educación Física). 

 Covadonga Avello (Especialista en Relixión Católica). 

 Maribel Mourelle Mato (Especialista de Pedagoxía Terapéutica). 

 Verónica Moreira (Especialista de Audición e linguaxe.). 

B.- GRUPOS 

Un primeiro de Ed. Primaria que está composto por un total de 26 nenos/as. 

 

2.- OBXECTIVOS DA ETAPA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 
permitan: 
 

Ref Obxectivo 

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

con elas, preparárense 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/a, 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 mulleres, e a non-discriminación de 

persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e Coñecer e utilizar de forma 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 desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g 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 quen de 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, para a aprendizaxe, 

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 das demais persoas, 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. 

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, 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. 

n Fomentar a educación viaria e as 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 os homes que realizaron achegas importantes á 

cultura e á sociedade galegas. 

 
 
3.- CONTRIBUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Na Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, recóllense aspectos relativos á contribución 

e desenvolvemento das competencias clave. 

 

DeSeCo define competencia como «a capacidade de responder a demandas complexas e levar a 



cabo tarefas diversas de forma axeitada». A competencia «supón unha combinación de 

habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros 

compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha 

acción eficaz». Contémplanse, pois, como coñecemento  na práctica, é dicir, un coñecemento 

adquirido a través da participación activa en prácticas sociais e, como tales, pódense desenvolver 

tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos non 

formais e informais. 

As competencias, por tanto, conceptualízanse como un «saber facer» que se aplica a unha 

diversidade de contextos académicos, sociais e profesionais. Para que a transferencia a distintos 

contextos sexa posible resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas 

competencias e a vinculación de leste coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran. 

 

Así pois, nesta programación tratarase de que as competencias clave estean estreitamente 

vinculadas aos obxectivos definidos para a Educación Primaria. Faise necesario deseñar 

estratexias para promover e avaliar as competencias desde as etapas educativas iniciais e 

intermedias ata a súa posterior consolidación en etapas superiores, que levarán aos alumnos e 

alumnas a desenvolver actitudes e valores, así como un coñecemento de base conceptual e un 

uso de técnicas e estratexias que favorecerán a súa incorporación á vida adulta e que servirán de 

cimento para a súa aprendizaxe ao longo da súa vida. A adquisición eficaz das competencias 

clave por parte do alumnado e a súa contribución ao logro dos obxectivos das etapas educativas, 

desde  un carácter que permitan avanzar cára aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

 

 

4.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS 

 

 PERFIL COMPETENCIAL 

 LINGUA CASTELÁ 

CCL LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

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

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

CCL LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 

CCL LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con ilustracións redundantes. 

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

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

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



CCL LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en soporte informático) máis axeitados 
para obter información e para o seu lecer. 

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

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

CCL LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxía textuais: carteis, anuncios, avisos, 
receitas, normas, instrucións … 

CCL LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións co tema do texto. 

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

CCL LCB1.11.1. Pide axuda para realización de tarefas de distinta índole. 

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

CCL LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresións para situar e ordenar as rutinas: antes, despois, pola mañá, 
pola noite… 

CCL LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais obxectos e lugares seguindo unha orde: de arriba 
a abaixo 

CCL LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

CCL LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á representación dramática. 

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

CCL LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

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

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

CCL LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse oralmente. 

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

CCL LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 

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

CCL LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións co tema do texto. 

CCL LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxía textuais: carteis, anuncios, avisos, receitas, 
normas, instrucións … 

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

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

CCL LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en soporte informático) máis axeitados 
para obter información e para o seu lecer. 

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

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

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

CCL LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con ilustracións redundantes. 

CCL LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 

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

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

CCL LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

CCL LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en palabras significativas 

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



CCL LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos. 

CCL LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as normas de concordancia 

CCL LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos sinxelos. 

CCL LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de palabras 

CCL significativas 

CCL LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. 

CCL LCB4.2.3. Utiliza diminutivos aumentativos, en textos orais e escritos.. 

CCL LCB4.2.4. Identifica no seu contorno palabras derivadas de outras moi evidentes. 

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

CCL LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos. 

CCL LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos dixitais como ferramenta de 
aprendizaxe. 

CCL LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

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

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

CCL LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

CCL LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios (personificacións). 

CCL LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como fonte de información e lecer 

CCL LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a partir de 
pautas ou modelos dados 

CCL LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 LINGUA GALEGA 

CCL LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes da radio ou 
da televisión, próximos á experiencia infantil. 

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

CCL LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é 
preciso. 

CCL LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 

CCL LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

CCL LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. 

CCL LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. 

CCL LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións comunicativas cotiás. 

CCL LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

CCL LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

CCL LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso 
fóra dela. 

CCL LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

CCL LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese e unha actitude receptiva de 
escoita. 

CCL LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

CCL LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

CCL LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 



CCL LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega. 

CCL LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

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

CCL LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

CCL LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

CCL LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos 
á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de comunicación social. 

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

CCL LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

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

CCL LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

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

CCL LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu 
funcionamento. 

CCL LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e manipula os libros con coidado, 
devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

CCL LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 

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

CCL LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus gustos e 
preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, as súas preferencias lectoras. 

CCL LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

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

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

CCL LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. 

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

CCL LGB3.1.5. 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. 

CCL LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,descricións e explicacións elementais. 

CCL LGB3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias para a produción de textos, respondendo as preguntas de 
para quen, e queescribir, recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

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

CCL LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

CCL LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes redundantes co seu contido. 

CCL LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

CCL LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

CCL LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de forma xeral, palabras e 
sílabas 

CCL LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

CCL LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 

CCL LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 



CCL 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. 

CCL LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

CCL LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

CCL LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

CCL 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. 

CCL LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura 
e como recurso de gozo persoal. 

CCL LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora. 

CCL LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade lectora. 

CCL LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais. 

CCL LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

CCL LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

 CIENCIAS DA NATUREZA 

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

CCL CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando diferentes soportes. 

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

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

CCL CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos sexistas. 

CCL CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el. 

 CIENCIAS SOCIAIS 

CCL CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación 
iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a 
organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

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

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

CCL CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga. 

CCL CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten na súa 
contorna máis próxima. 

CCL 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. 

CCL CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para a vida 

CCL CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven e as 
respectan 

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

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

CCL CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do verán que se 
celebran na contorna escolar e contribúe á súa conservación. 

CCL 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. 

CCL CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

CCL CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos relevantes da súa vida 



persoal e empregando as unidades de medida do tempo máis básicas... 

 MATEMÁTICAS 

CCL MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema simple 

de matemáticas ou en contextos da realidade 

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

CCL MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

CCL MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

CCL MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

CCL MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a outros puntos de referencia 

utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

 INGLÉS 

CCL PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e sinxelos, 
previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi 
redundantes que axuden á comprensión. 

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

CCL PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a información 
igualmente básica sobre outras persoas. 

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

CCL PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas 
moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa cor favorita, presentar á súa familia, indicar os 
seus gustos) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

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

CCL PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta 

CCL PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 
aprendidos a través de xogos. 

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

CCL PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de apoio visual e 
identifica os e as personaxes principais. 

CCL PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes que o 
ilustran. 

CCL PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles e, se cumprise, rectificando espontaneamente 
PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

CCL PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 
respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

CCL PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 

CCL PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que se observa 
a reparación da ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CCL PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

CCL PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e amosa curiosidade pola lingua e por coñecer 
aspectos socioculturais dos países onde se fala 

CCL PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me). 

CCL PLEB5.5. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre aspectos persoais moi básicos nome, idade e 
gustos) e da súa contorna (obxectos, espazos e seres vivos) 

CCL PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 

CCL PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can´t) o acordo (That’s right). 

CCL PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

CCL PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

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

CCL PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados etc. 



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

 EDUCACIÓN FÍSICA 

CCL Non hai 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CCL VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición 

CCL VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e calidades 
persoais 

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

CCL VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

CCL VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de ánimo coordinando a expresión verbal 
coa facial e corporal. 

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

CCL VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 

CCL VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e emocións en exposicións orais. 
VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas durante o traballo en 
equipo 

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

CCL VSCB2.3.1. Describe oralmente as características de diferentes persoas. 

CCL VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais persoas. 

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

CCL VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e 
emite cumprimentos 

CCL VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de respectar os sinais de tráfico. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA E MUSICAL) 

CCL EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas 

CCL EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos 

CCL EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana 

CCL EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos compañeiros 
e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado 

CCL EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos 
que suscitou. 

CCL EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel 

CCL EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

  

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CMCCT Non hai 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

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

 CIENCIAS DA NATUREZA 

CMCCT CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de forma oral e escrita, 
de maneira limpa, clara e ordenada, en diferentes soportes. 

CMCCT CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

CMCCT CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de convivencia. 

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

CMCCT CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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



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

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

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

CMCCT CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando diferentes soportes. 

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

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

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

CMCCT CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

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

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

CMCCT  CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos sexistas. 

CMCCT CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián empregándoos con 
seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

CMCCT CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el. 

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

 CIENCIAS SOCIAIS 

CMCCT CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación 
iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante 
e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

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

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

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

CMCCT CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga. 

CMCCT CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten na súa 
contorna máis próxima. 

CMCCT 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. 

CMCCT CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comprobación sobre o tempo 
atmosférico local. 

CMCCT CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para a vida. 

CMCCT CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite e o paso do tempo ao 
longo do día: mañá, tarde e noite. 

CMCCT CSB2.8.1.Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e identifica algunha das 
accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 

CMCCT CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 

CMCCT 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. 

CMCCT CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven e as 
respectan. 

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

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

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

CMCCT 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. 

 MATEMÁTICAS 



CMCCT MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema simple 
de matemáticas ou en contextos da realidade. 

CMCCT 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. 

CMCCT MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

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

CMCCT MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

CMCCT MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

CMCCT MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

CMCCT MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras. 

CMCCT MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 

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

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

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

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

CMCCT MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

CMCCT MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso e o pé. 

CMCCT MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso habitual. 

CMCCT MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 

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

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

CMCCT MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

CMCCT 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 utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como 
figuradas. 

CMCCT MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 

CMCCT MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas e as unidades dos resultados. 

CMCCT MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo utilizando os 
conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

CMCCT MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a outros puntos de referencia 
utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-
afastado. 

CMCCT MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

CMCCT MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 

CMCCT MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

CMCCT MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

CMCCT MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA E PLÁSTICA) 

CMCCT EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

CMCCT EP1.3.3. Identifica os tamaños. 



CMCCT EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos. 

CMCCT EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 

CMCCT EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 

CMCCT EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña. 

CMCCT EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

CMCCT EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

CMCCT EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

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

CMCCT EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

CMCCT EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CMCCT Non hai 

 INGLÉS 

CMCCT Non hai 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

CMCCT Non hai 

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

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

comunicación. 
CD LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en soporte informático) máis axeitados 

para obter información e para o seu lecer. 
CD LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 

social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 
CD LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos dixitais como ferramenta de 

aprendizaxe. 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

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

CD LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos 
á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de comunicación social. 

CD LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

CD LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes redundantes co seu contido. 

CD LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

CD LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora. 

CD LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade lectora. 

 CIENCIAS NATURAIS 

CD CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de forma oral e escrita, 
de maneira limpa, clara e ordenada, en diferentes soportes. 

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

CD CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el. 

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

 CIENCIAS SOCIAIS 

CD CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación 



iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante 
e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

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

CD 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. 

 MATEMÁTICAS 

CD MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

CD MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA E MUSICAL) 

CD EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por medios audiovisuais. 

CD EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 

CD EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

 INGLÉS 

CD Non hai 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

CD EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

  

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CD Non hai 

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CAA LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 

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

CAA LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

CAA LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

CAA LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese. 

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

CAA LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

CAA LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións co tema do texto. 

CAA LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxía textuais: carteis, anuncios, avisos, 
receitas, normas, instrucións … 

CAA LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da biblioteca (escritos ou en soporte informático) máis axeitados 
para obter información e para o seu lecer. 

CAA LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 
social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 

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

CAA LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos dixitais como ferramenta de 
aprendizaxe. 

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

CAA LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios (personificacións). 

CAA LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como fonte de información e lecer. 

CAA LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a partir de 



pautas ou modelos dados. 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CAA LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes da radio ou 
da televisión, próximos á experiencia infantil. 

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

CAA LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é 
preciso. 

CAA LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 

CAA LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

CAA LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. 

CAA LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

CAA LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

CAA LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

CAA LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 

CAA LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega. 

CAA LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

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

CAA LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 

CAA LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu 
funcionamento. 

CAA LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e manipula os libros con coidado, 
devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

CAA LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 

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

CAA LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

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

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

CAA LGB3.1.5. 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. 

CAA LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,descricións e explicacións elementais. 

CAA LGB3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias para a produción de textos, respondendo as preguntas de 
para quen, e queescribir, recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

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

CAA LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

CAA LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

CAA LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de forma xeral, palabras e 
sílabas 

CAA LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

CAA LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 

CAA LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

CAA LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

CAA LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 



CAA LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

CAA 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. 

 CIENCIAS DA NATUREZA 

CAA CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira 

limpa, clara e ordenada, en diferentes soportes. 

CAA CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

CAA CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e 

as normas de convivencia. 

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

 CIENCIAS SOCIAIS 

CAA CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación 
iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante 
e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 

CAA CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

CAA CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

CAA CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. 

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

CAA CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comprobación sobre o tempo 
atmosférico local. 

CAA CSB2.7.1.Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite e o paso do tempo ao 
longo do día: mañá, tarde e noite. 

CAA CSB2.8.1.Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e identifica algunha das 
accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 

CAA 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. 

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

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

CAA CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: cores dos 
semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

CAA CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos relevantes da súa vida 
persoal e empregando as unidades de medida do tempo máis básicas.. 

CAA CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

 MATEMÁTICAS 

CAA 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. 

CAA MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

CAA MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 99. 

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

CAA MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

CAA 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 utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como 



figuradas. 

CAA MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 

CAA MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas e as unidades dos resultados. 

CAA MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo utilizando os 
conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

CAA MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a outros puntos de referencia 
utilizando os conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-
afastado. 

CAA MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en obxectos do contorno inmediato. 

CAA MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 

CAA MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

CAA MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

CAA MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CAA VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente qué e cómo aprendeu 

CAA VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia adecuada a súa idade 

CAA VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de uso frecuente. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA ( PLÁSTICA E MUSICAL) 

CAA EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial. 

CAA EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

CAA EPB1.5.2. Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e persoas en relación ao 
espazo. 

CAA EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas. 

CAA EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. 

CAA EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

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

CAA EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, 
rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, 
branca e negra. 

CAA EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

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

CAA EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

CAA EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 

CAA EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

CAA EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

CAA EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de 
recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

CAA EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 
breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

 INGLÉS 

CAA PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a información 
igualmente básica sobre outras persoas. 

CAA LEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes que o 
ilustran. 



CAA PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles e, se cumprise, rectificando espontaneamente 

CAA PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que se observa 
a reparación da ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e 
mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caSO 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

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

CAA EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos. 

CAA EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para buscar información. 

CAA EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 

CAA EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

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

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

CAA EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da clase. 

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

CAA EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sustentación estable. 

CAA EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten ás características deses estímulos. 

CAA EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

CAA EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias. 

CAA EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial. 

CAA EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración. 

CAA EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e 
espontaneidade. 

CAA EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

CAA EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 

CAA EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

CAA EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

CAA EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria. 

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

CAA EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 

CAA EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 

CAA EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 

CAA EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 

CAA EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

CAA EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 

CAA EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 

  

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CSC LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 

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

CSC LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse oralmente. 

CSC LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 



-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

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

CSC LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

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

CSC LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

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

CSC LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

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

CSC LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é 
preciso. 

CSC LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper. 

CSC LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións comunicativas cotiás. 

CSC LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

CSC LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

CSC LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso 
fóra dela. 

CSC LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

CSC LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese e unha actitude receptiva de 
escoita. 

CSC LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

CSC LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 

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

CSC LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

CSC LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos 
á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de comunicación social. 

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

CSC LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu 
funcionamento. 

CSC LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de centro e manipula os libros con coidado, 
devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

CSC LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 

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

CSC LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

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

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

CSC LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

CSC 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. 

CSC LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais. 

CSC LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 



persoal. 

 CIENCIAS NATURAIS 

CSC CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de convivencia. 

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

CSC CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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

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

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

CSC CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

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

CSC  CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos sexistas. 

CSC CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián empregándoos con seguridade e 

evitando estereotipos sexistas. 

 CIENCIAS SOCIAIS 

CSC CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

CSC CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

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

CSC CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten na súa 
contorna máis próxima. 

CSC CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. 

CSC 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. 

CSC CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven e as 
respectan. 

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

CSC CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: cores dos 
semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

CSC CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do verán que se 
celebran na contorna escolar e contribúe á súa conservación. 

CSC CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos relevantes da súa vida 
persoal e empregando as unidades de medida do tempo máis básicas.. 

CSC CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

 INGLÉS 

CSC PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

CSC PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 
aprendidos a través de xogos. 

CSC PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

CSC PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me). 

CSC PLEB5.11. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados etc. 

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

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA Y MUSICAL) 

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

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



CSC EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 

CSC EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

CSC EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 
profesorado. 

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

CSC EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CSC EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

CSC EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 
respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

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

CSC VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición. 

CSC VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e calidades 
persoais. 

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

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

CSC VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

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

CSC VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 

CSC VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente qué e cómo aprendeu. 

CSC VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de ánimo coordinando a expresión verbal 
coa facial e corporal. 

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

CSC VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 

CSC VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e emocións en exposicións orais. 

CSC VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas durante o traballo en 
equipo 

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

CSC VSCB2.3.1. Describe oralmente as características de diferentes persoas. 

CSC VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das demais persoas. 

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

CSC VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados, reflectindo os sentimentos e estados de ánimo dos e das 
protagonistas. 

CSC VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes formas de vida. 

CSC VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e 
emite cumprimentos. 

CSC VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de colaboración en situacións informais de interacción social. 

CSC VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos compañeiros e compañeiras. 

CSC VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras. 

CSC VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e 
sentimentos durante a interacción social na aula. 

CSC VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia adecuada a súa idade 

CSC VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de convivencia da aula. 

CSC VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e razoamentos sinxelos para valorar se determinadas condutas son 
acordes ás normas de convivencia escolares. 

CSC VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material. 

CSC VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 



CSC VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 

CSC VSCB3.5.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación 
viaria. 

CSC VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de uso frecuente. 

CSC VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de respectar os sinais de tráfico. 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

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

CSC EFB1 1.2. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen nos xogos. 

CSC EFB1 3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 

CSC EFB1 3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

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

CSC EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

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

CSC EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais entre os nenos e nenas da clase. 

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

CSC EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, con e sen axuda, en base de sustentación estable. 

CSC EFB2.2.3. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 
motrices que se adapten ás características deses estímulos. 

CSC EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio. 

CSC EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio e as frecuencias. 

CSC EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 
orientación espacial. 

CSC EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a 
respiración. 

CSC EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e 
espontaneidade. 

CSC EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 

CSC EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 

CSC EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables. 

CSC EFB5.1.3. Inicia a incorporación como axente de saúde da actividade física á súa rutina diaria. 

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

CSC EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 

CSC EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 

CSC EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados. 

CSC EFB6.2.2. Recoñece xogos tradicionais de Galicia. 

CSC EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

CSC EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural. 

CSC EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CSIEE 
 
 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é 
preciso. 

CSIEE LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

CSIEE LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. 

CSIEE LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 

CSIEE LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 



comunicativo e propia da lingua galega. 

CSIEE LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

CSIEE LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

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

CSIEE LGB3.1.5. 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. 

CSIEE LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,descricións e explicacións elementais. 

CSIEE LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

CSIEE LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus escritos con imaxes redundantes co seu contido. 

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

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CSIEE LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

CSIEE LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

CSIEE LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

 MATEMÁTICAS 

CSIEE MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

CSIEE MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas e as unidades dos resultados. 

CSIEE MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

 CIENCIAS NATURAIS 

CSIEE CNB1.1.1. Busca e selecciona información de forma guiada e comunica o resultado de forma oral e escrita, 
de maneira limpa, clara e ordenada, en diferentes soportes. 

CSIEE CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

CSIEE CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de convivencia. 

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

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

CSIEE CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

CSIEE CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián empregándoos con 
seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

 CIENCIAS SOCIAIS 

CSIEE CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

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

CSIEE VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

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

CSIEE VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía. 



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

CSIEE VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente qué e cómo aprendeu. 

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

CSIEE VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 

CSIEE VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e emocións en exposicións orais. 

CSIEE VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras persoas durante o traballo en 
equipo 

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

CSIEE VSCB3.5.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do respecto das normas de educación 
viaria. 

 INGLÉS 

CSIEE Non hai 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA E MUSICAL) 

CSIEE EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos compañeiros 
e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado 

CSIEE EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar debuxos. 

CSIEE  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.). 

 LINGUA GALEGA E LITERATURA 

CCEC LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 

CCEC LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso 
fóra dela. 

CCEC LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

CCEC LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese e unha actitude receptiva de 
escoita. 

CCEC LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

CCEC LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega. 

CCEC LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

CCEC LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

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

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

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

CCEC 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. 

CCEC 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. 

CCEC LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura 
e como recurso de gozo persoal. 

CCEC LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora. 

CCEC LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade lectora. 

CCEC LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais. 

CCEC LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 



CCEC LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

CCEC LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre temas do seu interese. 

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

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

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

CCEC LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

CCEC LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a partir de 
pautas ou modelos dados. 

CCEC LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 MATEMÁTICAS 

CCEC Non hai 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

CCEC VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

 INGLÉS 

CCEC Non hai 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA E MUSICAL) 

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

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

CCEC EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial. 

CCEC EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 

CCEC EP1.3.3. Identifica os tamaños. 

CCEC EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 

CCEC EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos. 

CCEC EP1.3.7. Identifica figuras xeométricas básicas. 

CCEC EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña. 

CCEC EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos compañeiros 
e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

CCEC EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

CCEC EPB1.5.2. Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e persoas en relación ao 
espazo. 

CCEC EPB2.1.1. Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.   

CCEC EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar debuxos. 

CCEC EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas. 

CCEC EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

CCEC EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. 

CCEC  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.). 

CCEC EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e recoñecendo os tamaños. 

CCEC EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

CCEC EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos. 

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



CCEC EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, agudo e grave. 

CCEC EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

CCEC EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 

CCEC EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

CCEC EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

CCEC EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 
profesorado. 

CCEC EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 

CCEC EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

CCEC EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos 
que suscitou. 

CCEC EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

CCEC EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, 
rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, 
branca e negra. 

CCEC EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

CCEC EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

CCEC EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

CCEC EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 

CCEC EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 

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

CCEC EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

CCEC EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra. 

CCEC EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento de 
recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa grafía. 

CCEC EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 
breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 

CCEC EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 
respectando as normas e as intervencións das demais persoas. 

CCEC EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

CCEC EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 

CCEC EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 

 



 

5.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DA 
TEMPORALIZACIÓN , GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

ÁREA CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

C_Clave MÍNIMO 
ESIXIBLE 

INSTRUMENTOS 
DE 

AVALIACIÓN 

TEMP 

 BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA   

CIENCIAS 
DA 

NATUREZA 

B1.1. Buscar, 
seleccionar 
información de forma 
guiada e comunicar 
os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca e 
selecciona información de 
forma guiada e comunica 
o resultado de forma oral e 
escrita, de maneira limpa, 
clara e ordenada, en 
diferentes soportes. 

CAA, CCL, 

CMCCT, 

CSIEE, 

CCEC, CD 

 
Busca 

selecciona 
información con 

axuda e 
exprésaa de 
forma oral. 

Portafolio 1º, 2º,3º 
trimestre 

CNB1.1.2. Manifesta certa 
autonomía na observación 
e na planificación de 
accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de 
decisións. 

CAA, 

CMCCT, 

CSIEE 

 
Conseguir mais 
autonomía nas 

accións. 

Rexistro 
Observación 

1º, 2º,3º 
trimestre 

CIENCIAS 
DA 

NATUREZA 

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

CNB1.2.1. Utiliza 
estratexias para traballar 
de forma individual e en 
equipo e respecta os 
compañeiros/as, o 
material e as normas de 
convivencia. 

CAA, 

CMCCT, 

CSC, 

CSIEE 

Traballar tanto 
de forma 

individual como 
colectivamente. 

Rexistro 
Observación 

1º, 2º,3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE   

CIENCIAS 
DA 

NATUREZA 

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. 

CMCCT, 

CSC 

Identificar as 
diferenzas 
dentro da 

diversidade. 

Rexistro 
Observación 

1º 
trimestre 

CNB2.1.2. Recoñece 
partes do propio corpo. 

CMCCT, 

CSC 

Identificar as 

principais 

partes do corpo 

e da cara. 

(Cabeza, peito, 

barriga, cu, 

brazos, pernas, 

mans, pes, 

ollos, boca, 

nariz,orellas, 

meixelas, 

fronte)   

Proba Práctica 1º,  
trimestre 

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

CMCCT, 

CCL, CSC 

Recoñece as 

emocións 

básicas como, 

ira, rabia, 

calma, alegría e 

medo. 

Rexistro 
Observación 

1º, 2º,3º 
trimestre 

 
CIENCIAS 

DA 

B2.2. Coñecer e 
valorar a relación 
entre o benestar e a 

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

CMCCT, 

CSC 

Recoñecer 

hábitos 

encamiñados 

Cuestionario 1º, 
trimestre 



 NATUREZA práctica de 
determinados 
hábitos: a hixiene 
persoal, a 
alimentación variada, 
o exercicio físico 
regulado sen 
excesos ou o 
descanso diario. 

ao coidado da  

saúde e do 

propio corpo 

como facer 

deporte, beber 

auga e comer 

verduras e 

froitas. 

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

CMCT, 

CSC 

 Cuestionario 1º, 
trimestre 

CIENCIAS 
DA 

NATUREZA 

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

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

CMCCT, 

CSIEE 

 Proba Escrita En 
Pequeno Grupo 

1º,  
trimestre 

 
 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS   

CIENCIAS 
 DA 

 NATUREZA 

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

 

CNB3.1.1. Explica as 
principais diferenzas entre 
plantas e animais 
empregando diferentes 
soportes. 

CMCCT, 

CCL 

Diferenza entre 
plantas e 
animais 

Exposición Oral E 
Identificación En 

Medios 
Audiovisuais 

2º,3º 
trimestre 

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

CMCCT, 

CCL 

Identificar algún 
animal e planta 
da contorna. 

Exposición Oral 2º,3º 
trimestre 

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

CMCCT Construír con 
axuda, 
condutas 
adecuadas de 
coidado do 
medio natural. 

Anecdotario 1º, 2º,3º 
trimestre 

CIENCIAS 
DA 

 NATUREZA 

B3.2. Observar e 
identificar, de 
maneira elemental e 
en equipo, algún ser 
vivo no seu medio 
natural ou na aula e 
comunicar de xeito 
oral e escrito os 
resultados, 
empregando 
diferentes soportes. 

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

CMCCT, 

CCL, CAA, 

CSIEE, CD 

 Portafolio 2º,3º 
trimestre 

 
 

 
BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

  

CIENCIAS 
 DA 

NATUREZA 

B4.1. Adoptar 
medidas de 
protección 
medioambientais e 
poñelas en práctica 
na escola. 

CNB4.1.1. Reduce, 
reutiliza e recicla obxectos 
na escola. 

CMCCT, 

CSC, 

CSIEE 

Reduce, 
reutiliza e 

recicla 
obxectos na 

escola. 

Observación 2º,3º 
trimestre 

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

CMCCT, 

CSC 

 Identifica e  
medidas de uso 
responsable da 
auga na escola. 

Observación  2º,3º 
trimestre 



 
CIENCIAS 

DA 
 NATUREZA 

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. 

CMCCT Identifica os 
cinco sentidos: 
vista tacto, 
oído, olfato e 
gusto. 

Proba Práctica 3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 5. TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS   

CIENCIAS 
 DA 

NATUREZA 

B5.1. Manexar 
obxectos e aparellos 
simples domésticos e 
escolares, describir 
os seus materiais e o 
seu funcionamento e 
utilizalos con 
seguridade evitando 
estereotipos sexistas. 

CNB5.1.1. Coñece e 
nomea os oficios das 
persoas do seu contorno e 
evita estereotipos 
sexistas. 

 

CMCCT, 
CSC, CCL, 
CMCCT, 
CSC, 
CSIEE 

Coñecer 

diferentes 

profesións. 

Exposición Oral 3º 
trimestre 

 CNB5.1.2. Identifica e 
manexa algúns aparellos e 
máquinas simples de uso 
cotián empregándoos con 
seguridade e evitando 
estereotipos sexistas. 

 Observación 3º 
trimestre 

CIENCIAS 
DA 

NATUREZA 

B5.2. Empregar o 
ordenador 
identificando os 
compoñentes 
básicos e coidando o 
seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e 
nomea correctamente as 
partes dun ordenador 
cando traballa con el. 

CMCCT, 
CD, CCL 

Coñecer as 
partes básicas 
dun ordenador. 

Rexistro 
Observación 

3º 
trimestre 

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

CMCCT, 
CD 

Utilizar o 

ordenador de 

forma guiada. 

Rexistro 
Observación 

2º,3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS   

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B1.1.Realizar 
traballos de 
investigación que 
partan do 
establecemento de 
conxecturas, da 
observación, 
experimentación e da 
toma de conciencia 
dos sentimentos e 
sensacións como 
medios básicos para 
obter información, 
seleccionala, 
organizala, extraer 
conclusións e 
comunicalas sen 
esquecer a 
introdución ao 
manexo das TIC para 
este fin e valorando o 
esforzo realizado. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, 
predicións e recolle 
información a través da 
observación e 
experimentación 
iniciándose no emprego 
das TIC e outras fontes 
directas e indirectas, 
selecciona a información 
relevante e a organiza, 
obtén conclusións sinxelas 
e as comunica. 

CAA, CCL, 

CD, 

CMCCT 

Buscar 
información nos 

medios 
proporcionados 
previamente e 

realiza 
actividades 

sinxelas 

Rexistro 

 
Observación 

 

2º,3º 
trimestre 

CSB1.1.2.Manifesta 
autonomía na planificación 
e execución de accións e 
tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa 
na toma de decisións e 

asume responsabilidades. 

CSIEE, 

CAA, CSC 

Conseguir unha 
maior 

autonomía na 
realización das 

tarefas 
asignadas, 

coidando a súa 
presentación e 

limpeza. 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B1.2. Traballar en 
equipo e adoitar un 
comportamento de 
respecto e tolerancia 
ante as achegas 
alleas. 

CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais e 
de grupo adoitando un 
comportamento 
responsable, construtivo e 
solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do 

CSC, CAA Participar en 
actividades 

individuais e de 
grupo 

respectando os 
dereitos dos 

outros e 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 



material. coidando o 
material 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B1.3.Empregar os 
mapas mentais como 
unha técnica básica 
de estudo. 

CSB1.3.1.Elabora algúns 
mapas mentais sinxelos 
como técnica básica de 
estudo. 

CAA  Análise do 
traballo de aula 

3º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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

CSB1.4.1.Identifica a 
terminoloxía propia da 
área. 

CCL, 
CMCCT, 

CSC 

Asimilar con 
axuda o novo 
vocabulario 
introducido 
para cada 
contido. 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA   

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

CMCCT, 
CD, 

 CAA 

Reoñecer a súa 
contorna a 
través de 
imaxes, 

debuxos e as 
TIC. 

Análise do 
traballo de aula, 

libro e libreta 

2º,3º 
trimestre 

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

CMCCT, 
CCL 

 Exposición oral 2º,3º 
trimestre 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.2. Recoñecer as 
características 
básicas do aire e a 
auga observadas e 
experimentadas a 
través dos sentidos. 

CSB2.2.1.Describe as 
características principais 
do aire e da auga. 

CMCCT, 
CCL, CAA 

Nomea os 
principais 

elementos da 
natureza (auga, 

terra, mar, 
aire..) 

Exposición oral 3º 
trimestre 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.3. Recoñecer e 
valorar a importancia 
que a auga e o aire 
teñen para a vida e 
reflexionar sobre a 
importancia que o 
uso responsable ten 
na súa contorna máis 
próxima. 

CSB2.3.1.Explica, de 
forma sinxela, a 
importancia que o uso 
responsable destes 
elementos ten na súa 
contorna máis próxima. 

CMCCT, 
CSC, CCL 

 Exposición oral 3º 
trimestre 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

CMCCT, 
CD, 
CCL 

Coñecer os 
distintos 

fenómenos 
atmosféricos 
máis comúns 

do seu espazo 
próximo 

Exposición oral 3º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.5.Realizar 
medicións sinxelas 
de datos con 
aparellos cotiás e 
facer pequenos 
rexistros do tempo 
atmosférico a nivel 
local. Comprobación 
co tempo dos 

CSB2.5.1.Realiza 
observacións, sinxelas 
recollidas de datos, 
rexistros e comprobación 
sobre o tempo atmosférico 
local. 

CMCCT, 
CAA 

 Análise do 
traballo de aula 

3º 
trimestre 



xornais. 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.6.Identificar os 
elementos que 
aparecen no ceo e 
coñecer a 
importancia que o 
Sol ten para a vida. 

CSB2.6.1.Nomea os 
elementos presentes no 
ceo e explica a 
importancia que o Sol ten 
para a vida. 

CMCCT, 
CCL 

Nomear os 
elementos 

presentes no 
ceo 

Observación 
directa 

3º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.7.Coñecer a 
importancia que o 
movemento dos 
elementos do ceo 
teñen como indicador 
do paso do tempo: o 
día, a noite e as 
partes do día. 

CSB2.7.1.Relaciona o 
movemento dos 
elementos do ceo co 
cambio do día á noite e o 
paso do tempo ao longo 
do día: mañá, tarde e 
noite. 

CMCCT, 
CAA 

Coñecer e  o 
paso do tempo 

ao longo do 
día. (mañá, 

tarde e noite) 

Observación 
directa 

2º,3º 
trimestre 

 
 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B2.8. Diferenciar 
entre os elementos 
naturais e os 
producidos pola man 
do home existentes 
na contorna próxima 
poñendo exemplos. 

CSB2.8.1.Diferencia entre 
elementos da paisaxe 
natural e a construída polo 
home e identifica algunha 
das accións humanas 
máis destacadas da 
contorna próxima. 

CMCCT, 
CAA 

Identificar os 
elementos 
naturais da 
contorna 

Proba práctica 2º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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

CSB2.9.1.Identifica 
algunha medida para a 
conservación da natureza 
máis próxima. 

CSC, 
CMCCT 

  Proba práctica 3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 3 VIVIR EN SOCIEDADE   

 
 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

CMCCT, 
CSC, CAA 

Coñecer as 
relacións de 
parentesco 

existentes entre 
os membros 
dunha familia 
(pai, nai, irmá, 

irmán, avó, 
avoa, tío e tía) 

Proba práctica 1º 
trimestre 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

B3.2.Coñecer e 
respectar todos os 
elementos que 
conforman a escola e 
as súas funcións. 

CSB3.2.1.Identifica aos 
membros da comunidade 
escolar, describe as 
tarefas que desenvolven e 
as respectan. 

CMCCT, 
CSC, CCL 

Identificar aos 
membros da 
comunidade 

escolar.(mestre, 
mestra, 

conserxe, 
cociñeiro...) 

Observación 1º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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

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

CSC  Coñecer as 

normas de 

convivencia na 

escola 

Rexistro de 

observación 

1º, 2º,3º 
trimestre 



 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

CMCCT, 

CAA 

Recoñecer os 

elementos da 

casa. 

Diferencias as 

dependencias e 

o mobiliario 

dunha casa. 

Proba práctica 2º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

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

CCL, 

CCEC 

Identificar 

diferentes tipos 

de vivendas. 

Portafolio 2º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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. 

CCL, 

CMCCT 
 Portafolio  2º 

trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

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

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

CMCCT, 

CAA 

Coñecer 

diferentes 

medios de 

transporte. 

Exposición oral 1º, 2º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B3.7.Observar e 
discriminar diferentes 
elementos viarios 
que debera 
recoñecer un peón 
ou peoa para unha 
circulación óptima 
pola rúa. 

CSB3.7.1.Coñece as 
sinais de tráfico 
necesarias para camiñar 
pola rúa correctamente: 
cores dos semáforos, 
pasos peonís. 

CSC, CAA Coñecer 
algunhas sinais 
de tráfico e que 

nos indican. 

Proba práctica 1º, 2º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B3.8.Coñecer 
algunha das grandes 
manifestacións 
culturais que se 
celebran na escola 
valorando a súa 
diversidade e 
contribuíndo á súa 
conservación. 

CSB3.8.1.Cita e valora 
algunha das festas propias 
do outono, do inverno, da 
primavera e do verán que 
se celebran na contorna 
escolar e contribúe á súa 
conservación. 

CCEC, 
CSC, CCL 

Coñecer as 
estacións . 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 

 
 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO   

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B4.1.Ordenar 
temporalmente, a 
través dunha liña do 
tempo, a evolución e 
algúns feitos 
relevantes da súa 
vida persoal 
empregando 
métodos sinxelos de 
observación e as 
unidades de medida 
temporais básicas. 

CSB4.1.1.Localiza e 
explica, nunha liña do 
tempo, a evolución e 
algúns feitos relevantes da 
súa vida persoal e 
empregando as unidades 
de medida do tempo máis 
básicas.. 

CSC, CAA, 
CCL 

Identificar o 
paso do tempo 

e o distintos 
cambios na súa 

vida persoal. 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B4.2. Reconstruír a 
memoria do pasado 
próximo partindo de 

CSB4.2.1.Explica 
oralmente unha árbore 
xenealóxica sinxela dos 

CSC, CAA, 
CCL 

. Proba práctica 1º 
trimestre 



fontes familiares a 
través da realización 
dunha árbore 
xenealóxica sinxela 
dos membros da súa 
familia. 

membros da súa familia. 

 
CIENCIAS 
SOCIAIS 

B4.3.Ser consciente 
do paso do tempo 
empregando, como 
unidades de medida, 
os días, as semanas, 
os 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. 

CMCCT, 
CCL 

Recoñecer os 
días da 

semana, os 
meses do ano e 

as distintas 
estacións. 

Observación 
directa 

(asamblea) 

1º, 2º,3º 
trimestre 

 BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL   

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

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

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

CECC, 
CAA 

Manipula e ten 
interese en 
explorar o 

corpo, 
instrumentos e 

voz. 

Exercicios 
corporais e 

instrumentais de 
ritmo. 

Fichas de escoita 
de animais e 

voces. 

 

EMB1.1.2. Representa 
graficamente ou 
corporalmente estas 
calidades: son curto, 
longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, 
agudo e grave. 

CCEC Representa e 
comprende 

graficamente: 
son curto e 

longo, forte e 
piano. 

Exercicios 
corporais e 

fichas. 
Cancións. 

 

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

CCEC  Fichas e libro.  

EMB1.1.4. Utiliza 
aplicacións informáticas e 
xogos para a 
discriminación auditiva 
destas calidades. 

CCEC, CD  Xogos corporais.  

EMB1.1.5. Identifica voces 
masculinas e femininas. 

CCEC Identifica as 
voces dos 

compañeiros/as 
da aula. 

Fichas e libro.  

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

B1.2. Manter unha 
actitude de respecto 
e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os 
tempos de silencio para o 
bo estudo dos sons e a 
escoita das audicións. 

CSC, 
CCEC 

Respecta o 
silencio na 

aula. 

Canción, bailes e 
explicacións na 

aula. 

 

EMB1.2.2. Respecta as 
opinións dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras, así como do 
profesorado. 

CSC, 
CCEC 

Respecta as 
opinións dos 

seus 
compañeiros e 

das súas 
compañeiras, 
así como do 
profesorado. 

Todo tipo de 
actividades na 

aula. 

 

 
EDUCACIÓN 

B1.3. Coñecer obras 
curtas de distintos 
estilos e de diferente 

EMB1.3.1. Coñece 
algunhas persoas 
compositoras e 

CCEC  Fichas de aula e 
libro. 

 



ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

autoría. relaciónaas coas súas 
obras. 

EMB1.3.2. Coñece as 
figuras do/da director/ora 
de orquestra, 
instrumentista e público. 

CCEC  Fichas de aula e 
libro. 

 

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

B1.4. Comunicar 
utilizando un 
vocabulario 
adecuado ás 
sensacións e ás 
impresións sentidas 
na audición. 

EMB1.4.1. Representa 
mediante diferentes 
técnicas os aspectos 
básicos dunha audición e 
os sentimentos que 
suscitou. 

CCL, 
CCEC 

 Fichas de aula e 
libro. 

 

EMB1.4.2. Emprega 
vocabulario básico musical 
adaptado ao seu nivel. 

CCL, 
CCEC 

Emprega 
vocabulario 

básico musical: 
pentagrama, 
clave de sol, 

líneas e 
espazos. 

Fichas, libro e 
distintas 

actividades na 
aula. 

 

 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

B1.5. Identificar e 
expresar a través de 
diferentes linguaxes 
algúns dos 
elementos dunha 
obra musical (timbre, 
velocidade, 
intensidade e 
carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, 
identifica e representa 
elementos básicos da 
linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, 
rápido, lento, forte, piano, 
son, silencio, agudo, 
grave, pentagrama (liñas e 
espazos), clave de sol, 
branca e negra. 

CCEC, 
CAA 

 Fichas de aula e 
libro. 

Levar o ritmo da 
música. 

 

EMB1.5.2. Utiliza notación 
non convencional para 
representar elementos do 
son. 

CCEC  Libro de texto e 
fichas. 

 

EMB1.5.3. Utiliza 
aplicacións informáticas 
sinxelas para realizar 
actividades musicais. 

CD, CCEC  Uso do 
ordenador na 

aula. 

 

 
 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL   

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

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

EMB2.1.1. Repite 
esquemas rítmicos 
escoitados. 

CCEC, 
CMCCT, 

CAA 

Repite 
esquemas 

rítmicos 
básicos 

escoitados. 

Sinxelos dictados 
rítmicos. 

 

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

CSC, CAA  Fichas de aula e 
libro. 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

B2.2. Exercitar as 
vocalizacións e as 
pronuncias 
interpretando un 
pequeno repertorio 
de cancións sinxelas 
e practicando a 
improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta 
individualmente ou en 
grupo un pequeno 
repertorio de cancións 
sinxelas. 

CCEC, 
CSC 

Canta en grupo 
cancións 
sinxelas. 

Libro de texto e 
fichas. 

 

EMB2.2.2. Realiza 
pequenas improvisacións 
melódicas sobre algunha 
base dada. 

CCEC, 
CAA 

 Escoita de 
distintas 
audicións na aula 
de libros e fichas. 

 



EMB2.2.3. Fai de xeito 
consciente o proceso da 
respiración. 

CAA  Exercicios 
conscientes de 
respiración e 
cancións de aula. 

 

EMB2.2.4. Le e interpreta 
con ritmo ladaíñas e 
cancións ao unísono. 

CCEC, 
CCL, 

CMCCT 

 Libro de texto e 
fichas. 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

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

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

CCEC, 
CMCCT 

Leva o pulso en 
cancións e 

danzas. 

Sinxelos dictados 
rítmicos. 

 

EMB2.3.2. Xoga a 
preguntaresposta con 
motivos melódicos e 
rítmicos. 

CAA, 
CCEC, 
CMCCT 

 Fichas de aula e 
libro. 

 

EMB2.3.3. Crea pequenos 
esquemas rítmicos con 
brancas, negras e silencio 
de negra. 

CCEC, 
CAA, 

CMCCT 

 Libro de texto e 
fichas. 

 

EMB2.3.4. Elixe e 
combina ostinatos rítmicos 
sinxelos e efectos sonoros 
para o acompañamento de 
recitacións, cancións e 
pezas instrumentais, con 
identificación da súa 
grafía. 

CCEC, 
CAA 

 Escoita de 
distintas 
audicións na aula 
de libros e fichas. 

 

EMB2.3.5. Elixe e 
combina sons vocais, 
obxectos e instrumentos 
para a sonorización de 
situacións, relatos breves 
e imaxes, con 
identificación da súa 
grafía. 

CCEC, 
CAA 

 Exercicios 
conscientes de 
respiración e 
cancións de aula. 

 

  
BLOQUE 3.A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

  

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ
N MUSICAL) 

B3.1. Realizar 
pequenas 
coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza 
pequenas coreografías en 
grupo, adecuando o 
movemento corporal coa 
música. 

CCEC, 
CSC 

Realiza 
pequenas 

coreografías en 
grupo. 

Sinxelos dictados 
rítmicos. 

 

EMB3.1.2. Interactúa 
adecuadamente cos 
compañeiros e coas 
compañeiras, amosando 
interese e respectando as 
normas e as intervencións 
das demais persoas. 

CCEC, 
CSC 

Interactuar 
adecuadament

e cos 
compañeiros e 

coas 
compañeiras, 

amosando 
interese e 

respectando as 
normas e as 
intervencións 
das demais 

persoas. 

Fichas de aula e 
libro. 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

B3.2. Coñecer e 
valorar as 
posibilidades 

EMB3.2.1. Responde co 
seu corpo a estímulos 
sonoros. 

CCEC  Libro de texto e 
fichas. 

 



N MUSICAL) sonoras, de 
movemento e 
expresivas do corpo. 

EMB3.2.2. Coordinar 
extremidades superiores e 
inferiores nos 
desprazamentos coa 
música. 

CCEC  Escoita de 
distintas 
audicións na aula 
de libros e fichas. 

 

EMB3.2.3. Identifica e 
utiliza o corpo como 
instrumento para a 
expresión de sentimentos 
e emocións. 

CCEC  Exercicios 
conscientes de 
respiración e 
cancións de aula. 

 

 BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL   

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

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. 

CCEC, 
CSC 

Valorar e 
respectar os 

diferentes tipos 
de expresión 

plástica. 

 

 
Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

análise de 

traballos da 

clase, iniciación 

do uso do inglés 

para a 

comunicación na 

aula, manexo do 

vocabulario que 

se estea a 

traballar, boa 

presentación das 

tarefas… 

 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
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. 

CCEC, 
CSC 

Valorar a 
importancia da 

limpeza, do 
coidado do 

material e da 
orde para 
alcanzar o 

resultado final 
proposto. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

B1.3. Describir 
calidades e 
características dos 
materiais, dos 
obxectos e dos 
instrumentos 
presentes no 
contexto natural e 
artificial. 

EP1.3.1. Describe 
calidades e características 
de materiais, obxectos e 
instrumentos presentes no 
contexto natural e artificial. 

CCEC, 
CAA 

NON 

EP1.3.2. Identifica, nomea 
e debuxa as formas 
básicas. 

CCEC, 
CCL, 

CMCCT 

Identificar, 
nomear e 

debuxar as 
formas básicas 

EP1.3.3. Identifica os 
tamaños. 

CCEC, 
CMCCT 

Identificar os 
tamaños. 

EP1.3.4. Identifica e usa 
as cores aprendidas. 

CCEC Identificar e 
usar as cores 
aprendidas. 

EP1.3.5. Nomea e 
recoñece as figuras 
xeométricas básicas e os 
elementos plásticos. 

CCEC, 
CCL, 

CMCCT 

Nomear e 
recoñecer as 

figuras 
xeométricas 
básicas e os 
elementos 
plásticos. 

EP1.3.6. Recoñece e 
nomea as principais partes 
da figura humana. 

CMCCT, 
CCL 

Recoñecer e 
nomear as 
principais 

partes da figura 
humana. 

EP1.3.7. Identifica figuras 
xeométricas básicas. 

CCEC, 
CMCCT 

Identificar  
figuras 

xeométricas 
básicas. 



EP1.3.8. Identifica os 
diferentes tipos de liña. 

CCEC, 
CMCCT 

Identificar os 
diferentes tipos 

de liña. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

B1.4. Usar léxico 
sinxelo e adecuado 
para comentar as 
obras plásticas 
propias e alleas. 

EPB1.4.1. Describe o que 
sente ou pensa sobre as 
súas propias creacións 
plásticas e as dos 
compañeiros e as 
compañeiras, usando o 
vocabulario axeitado. 

CCL, 
CSIEE, 
CCEC 

NON 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

B1.5. Identificar 
diferentes formas de 
representación do 
espazo. 

EPB1.5.1. Observa 
diferentes formas de 
presentar o espazo. 

CCEC, 
CAA, 

CMCCT 

NON 

EPB1.5.2. Explora as 
distancias, os percorridos 
e as situacións de 
obxectos e persoas en 
relación ao espazo. 

CCEC, 
CAA 

NON 

 BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA   

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

B2.1. Probar en 
producións propias 
as posibilidades que 
adoptan as formas, 
texturas e cores. 

EPB2.1.1. Manexa e 
emprega as diferentes 
texturas naturais e 
artificiais. 

CCEC Manexar e 
empregar as 

diferentes 
texturas 

naturais e 
artificiais. 

 
Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

análise de 

traballos da 

clase, iniciación 

do uso do inglés 

para a 

comunicación na 

aula, manexo do 

vocabulario que 

se estea a 

traballar, boa 

presentación das 

tarefas… 

 

 

EPB2.1.2. Emprega os 
diferentes tipos de liña e 
experimenta con elas para 
completar debuxos. 

CCEC, 
CSIEE 

Empregar os 
diferentes tipos 

de liña e 
experimentar 
con elas para 

completar 
debuxos. 

EPB2.1.3. Usa diferentes 
tipos de materiais e 
experimenta con eles para 
crear a posteriori obras 
plásticas. 

CCEC, 
CAA 

Usar diferentes 
tipos de 

materiais e 
experimentar 
con eles para 

crear a 
posteriori obras 

plásticas. 

EPB2.1.4. Sitúa elementos 
no espazo nas producións 
plásticas. 

CCEC NON 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

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

EPB2.2.1. Produce e 
identifica obras sinxelas 
usando formas 
xeométricas básicas. 

CCEC, 
CAA 

Producir e 
identificar obras 

sinxelas 
usando formas 

xeométricas 
básicas. 

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.). 

CCEC, 
CSIEE 

Elaborar 
portadas, 
colaxes e 

outros obxectos 
empregando as 
ferramentas e 

as técnicas 
básicas 

(recortar, pegar, 
encher; usar 



pinceis, 
rotuladores, 

lapis de cores 
etc.). 

EPB2.2.3. Realiza un 
mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, identificando e 
recoñecendo os tamaños. 

CCEC NON 

EPB2.2.4. Elabora e 
representa imaxes despois 
dunha presentación 
audiovisual. 

CCEC, 
CAA 

Elaborar e 
representar 

imaxes despois 
dunha 

presentación 
audiovisual. 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
(EDUCACIÓ

N 
PLÁSTICA) 

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

EPB2.3.1. Respecta as 
normas preestablecidas e 
coida os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

CCEC, 
CSC 

Respectar as 
normas 

preestablecidas 
e coidar os 

materiais, os 
utensilios e os 

espazos 

 BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS EN EDUCACIÓN FÍSICA   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

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

 CSC 
CAA 

CSIEE 

  
Observación 

directa. 

 
Observación de 

condutas e 
comportamentos, 

entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais). 

 

 EFB1 1.2. Recoñece as 
condutas 
inapropiadas que se 
producen nos 
xogos. 

 CSC 
CAA 

CSIEE 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B1.2. Buscar de 
maneira 
guiada información 
utilizando 
fontes de información 
e 
facendo uso das TIC. 

EFB1 2.1. Utiliza de 
maneira guiada 
as novas tecnoloxías para 
buscar 
información. 

CD 

CAA 

  

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

EFB1 3.1. Participa 
activamente nas 
actividades propostas. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

  

EFB1 3.2. Demostra certa 
autonomía resolvendo 
problemas motores. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

CSC 

  

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

CSC 

CSIEE 

CAA 

  

EFB1.3.4. Participa na 
recollida e organización 
de material utilizado 
nas clases. 

CSC   

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

CSC 

CAA 

  



 BLOQUE2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.1. Aceptar e 
respectar a propia 
realidade corporal e 
a dos e das demais. 

EFB2.1.1. Respecta a 
diversidade de realidades 
corporais entre os nenos e 
nenas da clase. 

CSC, CAA   
 

Observación 
directa. 

 
 
 

Observación de 
condutas e 

comportamentos, 
entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B2.2. Coñecer a 
estrutura e 
funcionamento do 
corpo para realizar 
movementos 
axeitados ás 
situacións motrices 
que se lle presentan. 

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

CAA, CSC   

EFB2.2.2. Realiza 
actividades de equilibrio 
estático, con e sen axuda, 
en base de sustentación 
estable. 

CSC, CAA   

EFB2.2.3. Reacciona 
corporalmente ante 
estímulos sinxelos visuais, 
auditivos e táctiles, dando 
respostas motrices que se 
adapten ás características 
deses estímulos. 

CAA, CSC, 
CSIEE 

  

 BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B3.1. Resolver 
situacións motrices 
con diversidade de 
estímulos e 
condicionantes 
espazo-temporais. 

EFB3.1.1. Desprázase de 
distintas formas, variando 
os puntos de apoio. 

CSC, 
CCEC, 
CAA 

  
Observación 

directa. 

 
 
 

Observación de 
condutas e 

comportamentos, 
entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais 

 

EFB3.1.2. Salta de 
distintas formas, variando 
os puntos de apoio e as 
frecuencias. 

CSC, 
CCEE, 
CAA 

  

EFB3.1.3. Realiza xiros 
sobre o eixe lonxitudinal 
variando os puntos de 
apoio, con coordinación e 
boa orientación espacial. 

CSC, 
CCEE, 
CAA 

  

EFB3.1.4. Equilibrar o 
corpo en distintas posturas 
intentando controlar a 
tensión, a relaxación e a 
respiración. 

CSC, CAA, 
CSIEE 

  

  
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B4.1. Utilizar os 
recursos expresivos 
do corpo e o 
movemento, 
comunicando 
sensacións e 
emocións. 

EFB4.1.1. Representa 
personaxes e situacións, 
mediante o corpo e o 
movemento con 
desinhibición e 
espontaneidade. 

CCEC, 
CSC, CAA 

 Observación 
directa. 

 
 

Observación de 
condutas e 

comportamentos, 
entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais 

 

EFB4.1.2. Reproduce 
corporalmente una 
estrutura rítmica sinxela. 

CCEC, 
CSC, CAA 

  

EFB4.1.3. Realiza bailes e 
danzas sinxelas 
representativas da cultura 
galega e doutras culturas. 

CCEC, 
CAA, CSC, 

CSIEE 

  



 BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os 
efectos do exercicio 
físico, a hixiene, a 
alimentación e os 
hábitos posturais 
sobre a saúde e o 
benestar. 

EFB5.1.1. Intenta cumprir 
as normas básicas do 
coidado do corpo en 
relación coa hixiene, con 
autonomía. 

CSIEE, 
CAA 

  
Observación 

directa. 

 
 
 
 
 

Observación de 
condutas e 

comportamentos, 
entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais 

 

EFB5.1.2. Adopta hábitos 
alimentarios saudables. 

CSC, 
CSIE, CAA 

  

EFB5.1.3. Inicia a 
incorporación como 
axente de saúde da 
actividade física á súa 
rutina diaria. 

CSC, CAA, 
CSIEE 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B5.2. Recoñecer a 
importancia das 
medidas de 
seguridade na 
práctica da 
actividade física. 

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

CAA, CSC   

 BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.1. Recoñecer 
tácticas elementais 
dos xogos aplicando 
as regras en 
situación de 
cooperación e de 
oposición. 

EFB6.1.1. Iníciase no uso 
de tácticas elementais dos 
xogos. 

CSC, 
CSIEE, 

CAA 

 Observación 
directa. 

 
 
 
 
 
 
 

Observación de 
condutas e 

comportamentos, 
entrevistas, 
análise de 

traballos da 
clase, análise de 
tarefas escolares, 

probas en 
distintas 

modalidades 
(escritas e orais 

 

EFB6.1.2. Utiliza as regras 
dos xogos en situación de 
cooperación e oposición. 

CAA, 
CSIEE, 

CSC 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

EFB6.2.1. Practica xogos 
libres e xogos 
organizados. 

CCEE, 
CAA, CSC 

  

EFB6.2.2. Recoñece 
xogos tradicionais de 
Galicia. 

CCEC, 
CAA, CSC 

  

EFB6.2.3. Realiza 
distintos xogos tradicionais 
de Galicia seguindo as 
regras básicas. 

CCEC, 
CSC, CAA 

  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

B6.3. Manifestar 
respecto cara ao 
contorno e o medio 
natural nos xogos e 
actividades ao aire 
libre. 

EFB6.3.1. Realiza 
actividades no medio 
natural. 

CSC, CAA   

EFB6.3.2. Coñece o 
coidado e respecto do 
medio ao efectuar algunha 
actividade fóra do centro. 

CSC, CAA   

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR   

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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

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

CCL, CAA, 
CSC 

Expresar os 
seus 

sentimentos e 
emocións. 

Escala de 
estimación: 

sempre/algunas 
veces/nunca. 

1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL, CAA, 
CSC 

Respectar as 
normas socio-
comunicativas 
marcadas no 

Escala de 
estimación: 

sempre/algunas 

1º,2º,3º 

trimestre 



palabras. grupo. veces/nunca. 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B1.2. Recoñecer a 
información verbal e 
non verbal dos 
discursos orais e 
integrala na 
produción propia. 

LCB1.2.1. Integra de xeito 
global os recursos básicos 
verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente. 

CCL, CSC Utilizar os 
recursos 

básicos verbais 
e non verbais 

para 
comunicarse 
oralmente. 

Observación. 
Rexistro. 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
LITERATURA 

 

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

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

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

CSIEE 

Participar 
nalgunhas 
actividades 

plantexadas. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

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

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

CCL  Observación 
Rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
 

LITERATURA 

B1.5. Comprender o 
sentido global dun 
texto oral. Identificar 
información 
relevantes. 

LCB1.5.1. Comprende o 
sentido global de textos 
orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social. 

CCL, CAA Comprender 
textos orais moi 

sinxelos 

 
Preguntas orais 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

B1.6. Valorar os 
medios de 
comunicación social 
como instrumento de 
comunicación. 

LCB1.6.1. Identifica as 
ideas xerais en reportaxes 
audiovisual sobre temas 
do seu interese. 

CCE, CAA  Entrevistas 2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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

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

CCL, CAA, 
CCEC 

Expresarse de 
diferentes 

formas. (cantar, 
escribir, 

dramatizar...) 

Observación 
Rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

B1.8. Dramatizar, de 
xeito colaborativo, 
textos infantís. 

LCB1.8.1. Adecúa a 
entoación e o volume á 
representación dramática. 

CCL  Observación 
Rexistro 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B1.9 Expresarse de 
forma oral en 
diferentes situacións 
con vocabulario 
axeitado e unha 
secuencia coherente. 

LCB1.9.1. Narra situacións 
e experiencias persoais 
sinxelas. 

CCL, 
CSIEE 

Expresar 
experiencias 

persoais 
propias. 

Observación 
Rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LCB1.9.2. Describe, de 
forma sinxela, persoas, 
animais obxectos e 
lugares seguindo unha 
orde: de arriba a abaixo; 
de abaixo a arriba …. 

CCL Identificar 
persoas, 

animais ou 
cousas 

Escala de 
estimación: 

Consolidado/ en 
proceso/iniciado 

2º,3º 

trimestre 

LCB1.9.3. Utilizar 
correctamente expresións 
para situar e ordenar as 
rutinas: antes, despois, 
pola mañá, pola noite … 

CCL Ordenar 
temporalmente 

feitos ou 
situacións moi 

básicas 

Escala de 
estimación: 

Antes-agora-
despois/ mañá-

tarde-noite / onte-
hoxe-mañá. 

 

2º,3º 

trimestre 



LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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

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

CCL, CSC Respectar as 
diferenzas. 

Observación 
Rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

B1.11. Utilizar de 
xeito efectivo a 
linguaxe oral: 
escoitar e preguntar. 

LCB1.11.1. Pide axuda 
para a realización de 
tarefas de distinta índole. 

CCL, CAA, 
CSC, 

CSIEE 

Solicitar axuda 
para a 

realización das 
tarefas se é 
necesario. 

Observación 
Rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER   

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

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

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

CCL Ler con certa 
fluidez, 

pronunciación e 
entoación 

textos sinxelos 
adaptados á 
súa idade. 

Observación 
Proba oral 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B2.2. Anticipar o 
contido de textos do 
ámbito escolar e 
social axeitados ao 
seu nivel. 

LCB2.2.1. Relaciona a 
información que achega o 
título e as ilustracións co 
tema do texto. 

CCL, CAA . Diálogo 

 
2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
 

LITERATURA 

B2.3. Comprender a 
funcionalidade de 
diferentes tipoloxía 
textuais, atendendo á 
forma da mensaxe 
(descritivos, 
narrativos, 
dialogados) e a súa 
intención 
comunicativa 
(informativos, 
literarios e 
prescritivos) 
adaptados a súa 
idade. 

LCB2.3.1. Recoñece a 
funcionalidade de 
determinadas tipoloxía 
textuais: carteis, anuncios, 
avisos, receitas, normas, 
instrucións … 

CCL, CAA  Diálogo 

 
2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B2.4. Mostrar 
interese e gusto pola 
lectura. 

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

CCL Crear o gusto 
pola lectura. 

Observación 

 
1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL Crear o gusto 
pola lectura. 

Observación 
Diálogo 

 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B2.5. Progresar na 
adquisición do hábito 
lector. 

LCB2.5.1. Identifica, con 
axuda, os textos da 
biblioteca (escritos ou en 
soporte informático) máis 
axeitados para obter 
información e para o seu 
lecer. 

CCL, CD, 
CAA 

Crear o gusto 
pola lectura. 

Escala de 
estimación: 

sempre / 
algunhas veces / 

nunca. 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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

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

CCL, CSC Crear o hábito 
de coidar e 

conservar os 
seus libros. 

Observación 

 
1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR   



LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

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

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

CCL Identificar con 
axuda os 

códigos oral e 
escrito coas 

palabras 
significativamen

te. 

Análisis dos 
traballos da aula 

1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL  Observación do 
traballo 
Diálogo 

 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
LITERATURA 

B3.2. Relacionar 
códigos verbais e 
non verbais. 

LCB3.2.1. Ilustra de xeito 
creativo os seus escritos 
con ilustracións 
redundantes. 

CCL Ilustrar de xeito 
creativo textos 

escritos. 

Observación 2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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

LCB3.3.1. Escribe, con 
axuda, en diferentes 
soportes, textos moi 
sinxelos propios do ámbito 
escolar e social: listas, 
notas, normas, 
felicitacións, instrucións, 
contos, anécdotas… 

CCL, CD, 
CAA 

Escribir con 
axuda textos 
moi sinxelos. 

Análisis dos 
traballos da aula 

2º,3º 

trimestre 

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

CCL, CAA Presentar os 
seus traballos 
con limpeza e 

lexibles 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA   

 
LINGUA 

CASTELÁ 
 E 

LITERATURA 

 

 

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

 

 

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

CCL Identificar 
sílabas nas 
palabras. 

Observación 
Análisis dos 

traballos da aula 

1º,2º,3º 

trimestre 

LCB4.1.2. Recoñece o 
alfabeto e iníciase na orde 
alfabética. 

CCL Recoñecer o 
alfabeto e 

iniciarse na 
orde alfabética. 

Observación 
Análisis dos 

traballos da aula 

1º,2º,3º 

trimestre 

LCB4.1.3. Distingue nome 
e adxectivo en palabras 
significativas. 

CCL  Diálogo 

 
1º,2º 

trimestre 

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

CCL Comezar a 
distintiguir o 
xénero e o 

número nas 
palabras. 

Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

1º,2º 

trimestre 

LCB4.1.5. Utiliza 
adecuadamente os artigos 
nos textos orais e escritos. 

CCL Utilizar 
axeitadamente 
os artigos en 

función da 
palabra a que 
acompañen. 

Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

1º,2º 

trimestre 

LCB4.1.6. Forma grupos 
nominais respectando as 
normas de concordancia 

CCL  Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

2º,3º 

trimestre 



LCB4.1.7. Utiliza os 
tempos verbais: presente, 
pasado e futuro en textos 
sinxelos. 

CCL Utilizar os 
tempos verbais. 

Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

3º 

trimestre 

 
LINGUA 

CASTELÁ 
 E 

LITERATURA 

B4.2. Mellorar o 
coñecemento da 
lingua e sistematizar 
a adquisición de 
vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona 
sinónimos e antónimos 
básicos en parellas de 
palabras significativas. 

CCL  Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

2º 

trimestre 

LCB4.2.2. Establece 
comparacións entre 
distintos elementos. 

CCL Incrementar o 
vocabulario. 

Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

2º 

trimestre 

LCB4.2.3. Utiliza 
diminutivos e 
aumentativos, en textos 
orais e escritos. 

CCL  Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

3º 

trimestre 

LCB4.2.4. Identifica no 
seu contorno palabras 
derivadas de outras moi 
evidentes. 

CCL  Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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. 

CCL Utilizar os 
signos de 

puntuación 
propias do 

nivel. 

Observación. 
Análisis dos 

traballos da aula: 
orais e escritas 

3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B4.4. Desenvolver 
estratexias para 
mellorar a 
comprensión oral e 
escrita a través do 
coñecemento da 
lingua. 

LCB4.4.1. Forma e ordena 
correctamente oracións 
simples para compoñer 
textos sinxelos. 

CCL Formar e 
ordenar 
oracións 
simples. 

Análisis dos 
traballos da aula: 
orais e escritas 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
 

LITERATURA 

B4.5. Utilizar 
programas e 
aplicacións 
educativas dixitais 
para realizar tarefas 
e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza de xeito 
guiado, distintos 
programas e aplicacións 
educativos dixitais como 
ferramenta de 
aprendizaxe. 

CCL, CD, 
CAA 

Utilizar distintos 
programas e 
aplicacións 
educativos 

dixitais como 
ferramente de 
aprendizaxe. 

Escala: Iniciado / 
en processo / 
consolidado 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
 

LITERATURA 

B4.6. Comparar 
aspectos básicos das 
linguas que coñece 
para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr 
unha competencia 
comunicativa 
integrada 

LCB4.6.1. Compara 
aspectos (gráficos, 
sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

CCL, CSC  Diálogo 
Debate 

3º 

trimestre 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA   

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
LITERATURA 

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… 

CCL, 
CCEC 

Coñecer 
distintos tipos 

de textos. 

Escala de 
estimación: 
Iniciado / en 
processo / 

consolidado. 

2º,3º 

trimestre 



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

CCL, CAA, 
CCEC, 
CSC 

Iniciar a 
interpretación e 
dramatización 

de textos. 

Observación 2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

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. 

CCL, 
CCEC 

Fomentar o 
disfrute da 
escoita de 

diferentes tipos 
de narracións. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

LCB5.2.2 Interpreta, 
intuitivamente e con 
axuda, a linguaxe figurada 
en textos literarios 
(personificacións). 

CCL, CAA Iniciar a 
interpretación e 
dramatización 

de textos. 

Diálogo 2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B5.3. Coñecer o 
funcionamento da 
biblioteca de aula. 

LCB5.3.1. Utiliza de xeito 
guiado a biblioteca de aula 
como fonte de información 
e lecer. 

CCL, CAA Coñecer e 
utilizar a 

biblioteca. 

Lista de cotexo: 
si / non 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

 E 
LITERATURA 

B5.4. Reproducir, con 
axuda, a partir de 
modelos dados, 
textos literarios 
sinxelos: contos, 
poemas e adiviñas. 

LCB5.4.1. Recrea de xeito 
individual e cooperativo, 
sinxelos textos literarios 
(contos, poemas..) a partir 
de pautas ou modelos 
dados. 

CCL, CAA, 
CCEC 

Iniciar a 
interpretación e 
dramatización 

de textos. 

Análisis dos 
traballos da aula 

3º 

trimestre 

LINGUA 
CASTELÁ 

E 
LITERATURA 

B5.5. Valorar a 
literatura en calquera 
lingua, 
especialmente en 
lingua galega, como 
vehículo de 
comunicación e 
como recurso de 
gozo persoal. 

LCB5.5.1. Valora a 
literatura en calquera 
lingua, especialmente en 
lingua galega, como 
vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo 
persoal. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Crear o gusto 
pola lectura. 

Escala de 
estimación: 

sempre / algunas 
veces / nunca. 

1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR   

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B1.1. Comprender a 
información xeral e 
relevante de textos 
orais moi sinxelos 
procedentes da radio 
ou da televisión, 
próximos á 
experiencia infantil. 

LGB1.1.1. Comprende a 
información xeral e 
relevante de textos orais 
moi sinxelos procedentes 
da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia 
infantil. 

CCL, CAA Extraer 
información de 

textos orais 
sinxelos. 

Preguntas orais 1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

B1.2. Comprender 
informacións 
audiovisuais sinxelas 
de carácter 
específico 
procedentes de 
diferentes soportes. 

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

CCL, CD, 
CAA, CSC 

Comprender a 
información 
relevante en 

galego de 
documentos 
audiovisuais 

sinxelos. 

Preguntas orais 1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

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

LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando 
se é preciso. 

CCL, CAA, 
CSC, 

CSIEE 

Participar en 
conversar entre 
iguais utilizando 

o galego. 

Debate 1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.3.2. Sigue unha 
exposición breve da clase 
ou explicacións sobre a 

CCL, CAA Seguir a 
explicación ou 

unha 
exposición 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 



organización do traballo. breve da clase 
en galego. 

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

CCL, 
CSIEE, 

CAA 

Elaboración 
axuda e 

producir textos 
orais sinxelos 

en galego. 

Rúbrica, 
grabación 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.3.4. Participa no 
traballo en pequeno grupo. 

CCL, 
CSIEE, 

CAA 

Participar no 
traballo en 

pequeno grupo 
, tanto oral 

como escrito 
utilizando o 

galego. 

Observación, 
rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
 

LITERATURA 

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

LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e das 
demais, en conversas e 
exposicións, sen 
interromper. 

CCL, CSC Respetar a 
queda de 
palabra. 

Observación, lista 
de cotexo (si/no) 

 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.4.2. Respecta as 
opinións da persoa que 
fala, en situacións 
comunicativas cotiás. 

CCL, CSC Respetar as 
opinións dos 

demais. 

Rexistro 1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

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. 

LGB1.5.1. Respecta as 
quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

CCL, CSC, 
CAA 

Respetar a 
quenda de 

palabra. 

Lista de 
cotexo(si/no) 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.5.2. Respecta as 
opinións das persoas 
participantes nos 
intercambios orais. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Respetar as 
opinións dos 

demais. 

Rexistro 1º,2º,3º 

trimestre 

LG1.5.3. Utiliza a lingua 
galega en calquera 
situación de comunicación 
dentro da aula e valora o 
seu uso fóra dela. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Utilizar o 
galego en 
calquera 
situación. 

Observación, 
rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.5.4. Mira a quen fala 
nun intercambio 
comunicativo oral. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Atender e 
escoitar a que 

fala. 

Lista de cotexo 1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.5.5. Mantén o tema 
nun intercambio 
comunicativo oral, mostra 
interese e unha actitude 
receptiva de escoita. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Seguir un fio 
conductor no 
intercambio 

comunicativo 
oral. 

Escala de 
estimación. 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.5.6. Participa na 
conversa formulando e 
contestando preguntas. 

CCL, CSC, 
CCEC, 
CAA 

Participar na 
conversa. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B1.6. Usar fórmulas 
sinxelas de 
tratamento 
adecuadas nos 
intercambios 
comunicativos máis 
habituais. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas 
sinxelas de tratamento 
adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar 
axuda. 

CCL, CAA Usar formulas 
sinxelas na 

comunicación. 

Observación, 
escala de 
estimación 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B1.7. Amosar 
respecto e 
cooperación nas 
situacións de 
aprendizaxe en 

LGB1.7.1. Amosa respecto 
ás ideas dos e das demais 
e contribúe ao traballo en 
pequeno grupo. 

CCL, CAA, 
CSIEE 

Respetar as 
ideas dos 
demais. 

Observación, 
rexistro 

1º,2º,3º 

trimestre 



pequeno grupo. 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B1.8. Interesarse por 
amosar unha 
pronuncia e 
entoación 
adecuadas. 

LGB1.8.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da 
lingua galega. 

CCL, CAA, 
CCEC, 
CSIEE 

Expresarse 
oralmente o 

mais 
axeitadamente 

posible. 

Observación, 
escala de 
valoración 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

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

LGB1.9.1. Identifica o uso 
da linguaxe discriminatoria 
e sexista evidente. 

CCL, CSC Utilizar a 
linguaxe 

respectando 
aos demais. 

Observación 2º,3º 

trimestre 

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

CCL, CSC Utilizar a 
linguaxe 

respectando 
aos demais. 

Observación, 
rexistro 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B1.10. Identificar a 
lingua galega con 
diversos contextos 
de uso oral. 

LGB1.10.1. Identifica a 
lingua galega oral con 
diversos contextos 
profesionais: sanidade, 
educación, medios de 
comunicación... 

CCL, 
CCEC 

 Diálogo 1º,2º,3º 

trimestre 

LGB1.10.2. Recoñece a 
posibilidade de uso da 
lingua galega en 
conversas con persoas 
coñecidas ou 
descoñecidas. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Recoñecer a 
posibilidade do 
uso da lingua 

galega en 
distintos 

contextos. 

Debate 1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER   

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

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

LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante de 
textos sinxelos, sobre 
feitos e acontecementos 
próximos á experiencia do 
alumnado, procedentes 
dos medios de 
comunicación social. 

CCL, CD, 
CSC 

Comprender 
textos sinxelos. 

 
Preguntas orales 

1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL Identificar 
informacións 

concretas nun 
texto sinxelo. 

 
Preguntas orales 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB2.1.3. Localiza 
información en textos 
breves e sinxelos 
vinculados á experiencia, 
tanto os producidos con 
finalidade didáctica como 
os de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e 
explicacións). 

CCL, CAA, 
CSIEE 

  
Análise do 

traballo 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

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

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

CCL, CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CMCT 

Identificar a 
información que 

se obtén de 
algunhas 

Preguntas orales, 
analise do 
traballo. 

1º,2º,3º 

trimestre 



ilustracións. ilustracións. 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
 

LITERATURA 

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

LGB2.3.1. Descodifica de 
forma axeitada na lectura 
de textos moi sinxelos. 

CCL, CAA Ler con axuda 
textos sinxelos 

Proba oral 1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL Ler con axuda 
textos sinxelos 

Observación, 
proba oral 

 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B2.4. Usar as 
bibliotecas de aula e 
de centro, 
respectando as 
normas básicas de 
funcionamento. 

LGB2.4.1. Utiliza as 
bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as 
normas básicas e máis 
sinxelas do seu 
funcionamento. 

CCL, CAA, 
CSC 

Utilizar as 
bibliotecas 

coñecendo cal 
son as súas 
normas de 

funcionamento. 

observación 1º,2º,3º 

trimestre 

LGB2.4.2. Valora a 
utilidade das bibliotecas 
de aula e de centro e 
manipula os libros con 
coidado, devolvéndoos ao 
seu sitio logo de lelos. 

CCL, CAA, 
CSC 

 Escala de 
valoración 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B2.5. Ter interese por 
ter unha biblioteca 
propia. 

LGB2.5.1. Amosa interese 
pola conservación e 
organización dos seus 
libros. 

CCL, CAA Interese polo 
coidado e 

organización 
dos libros da 

biblioteca 

Observación, 
entrevista a 

familia 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

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. 

CCL, CAA, 
CSC, 
CCEC 

 Observación 

 
1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B2.7. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de 
selección de textos 
do seu interese, así 
como ser quen de 
expresar 
preferencias. 

LGB2.7.1. Selecciona 
textos do seu interese con 
certa autonomía, en 
función dos seus gustos e 
preferencias e explica dun 
xeito moi sinxelo, as súas 
preferencias lectoras. 

CCL Fomentar a 
autonomía na 
elección de 

textos para a 
súa lectura. 

Proba práctica 

 
2º,3º 

trimestre 

LGB2.7.2. Expresa, de 
maneira sinxela, opinións 
e valoracións sobre as 
lecturas feitas. 

 

 

CCL, 
CSIEE, 

CAA 

Expresa 
opinión sobre 
unha lectura 

feita 

Diálogo 2º,3º 

trimestre 

  
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

  

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B3.1. Producir e 
reescribir textos 
sinxelos relativos a 
situacións cotiás 
infantís, aqueles 
propios dos medios 
de comunicación ou 
os relacionados coa 
escola, respectando 

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

CCL 
CSIEE 
CAA 

 

Producir textos 
sinxelos como 
unha invitación 

Analise do 
traballo 

2º,3º 

trimestre 

LGB3.1.2. Elabora 
pequenos textos con certa 

CCL, CAA,  Analise do 
traballo 

2º,3º 



as convencións 
elementais da 
escrita. 

coherencia e de xeito 
creativo. 

CSIEE trimestre 

LGB3.1.3. Usa o punto 
nos seus escritos. 

CCL Utilizar o máis 
axeitadamente 
posible algúns 

signos de 
puntación. 

Observación  do 
traballo escrito 

2º,3º 

trimestre 

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

CCL, CSC, 
CCEC 

Utilizar o máis 
axeitadamente 

posible 
algunhas 
normas 

ortográficas 
básicas. 

Observación do 
traballo escrito 

2º,3º 

trimestre 

LGB3.1.5. 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. 

CCL, CAA, 
CSIEE 

Producir algún 
texto sinxelo. 

Rexistro do 
traballo escrito 

1º,2º,3º 

trimestre 

LGB3.1.6. Compón textos 
relacionados coa escola: 
listaxes,descricións e 
explicacións elementais. 

CCL, CAA, 
CSIEE 

Producir algún 
texto sinxelo. 

Analise do 
traballo 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B3.2. Utilizar de xeito 
guiado estratexias 
para a produción de 
textos, respondendo 
as preguntas de para 
quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo 
de texto (nota, aviso, 
conto). 

LGB3.2.1. Utiliza de xeito 
guiado estratexias para a 
produción de textos, 
respondendo as preguntas 
de para quen, e que 
escribir, recoñecendo o 
tipo de texto (nota, aviso, 
conto). 

CCL, CAA Coñecer  
algunha 

estratexia para 
a produción de 
textos sinxelos 

Observación 2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

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. 

CCL, CSC, 
CCEC, 
CAA, 

CSIEE 

Producir con 
axuda algún 
texto sinxelo. 

Observación do 
traballo 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
 GALEGA 

 E 
LITERATURA 

B3.4. Usar, de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto. 

LGB3.4.1. Usa de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento. 

CCL, CD, 
CAA, 

CSIEE 

Utilizar 
algunhas 

aplicacións 
informaticas. 

Observación 

 
2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B3.5. Utilizar 
recursos gráficos, 
como a ilustración, 
que faciliten a 
comprensión dos 
textos. 

LGB3.5.1. Ilustra 
creativamente os seus 
escritos con imaxes 
redundantes co seu 
contido. 

CCL, CD, 
CSIEE 

Ilustrar algúns 
dos seus 

escritos con 
producións 

propias. 

Observación do 
traballo. 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

B3.6. Interesarse 
pola presentación 
dos traballos escritos 
e valorar a lingua 
escrita como medio 
de comunicación e 

LGB3.6.1. Interésase pola 
presentación dos textos 
seguindo as normas 
básicas de presentación 
establecidas: disposición 
no papel, limpeza e 

CCL, CD, 
CAA 

Coidar a 
presentación 
dos traballos 
realizados. 

Observación do 
traballo 

1º,2º,3º 

trimestre 



de expresión 
creativa. 

calidade caligráfica. 

LGB3.6.2. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación e de 
expresión creativa. 

CCL, CSC Valorar a lingua 
escrita como 

medio de 
comunicación. 

Traballo, escala 
de valoración. 

1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA   

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B4.1. Utilizar 
terminoloxía 
lingüística e 
gramatical moi 
básica, como apoio á 
comprensión e á 
produción de textos, 
así como aplicar o 
seu coñecemento no 
uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos textos 
traballados e recoñece 
nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas 

CCL, CAA Identificar 
palabras en 
sílabas en 

textos 
traballados. 

Proba oral 

 
 

1º,2º 

trimestre 

LGB4.1.2. Diferencia as 
sílabas que conforman 
cada palabra. 

CCL, CAA Identificar que 
as palabras 

están 
compostas por 

sílabas. 

Proba práctica, 
observación 

1º,2º 

trimestre 

LGB4.1.3. Identifica os 
nomes propios a partir de 
palabras dadas, frases ou 
textos. 

CCL, CAA Identificar os 
nomes propios. 

Proba práctica ou 
oral. 

1º 

trimestre 

LGB4.1.4. Sinala o xénero 
e número de palabras 
dadas. 

CCL, CAA  Proba práctica 2º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

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. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Coñecer 
algúnhas 
normas 

ortográficas 
sinxelas. 

Analise do 
traballo 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B4.3. Recoñecer a 
relación entre son e 
grafía así como as 
palabras como 
instrumento para a 
segmentación da 
escritura. 

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

CCL, CAA Recoñecer a 
equivalencia 

entre o son e a 
grafía que lle 
corresponde. 

Observación do 
traballo 

1º,2º 

trimestre 

LGB4.3.2. Separa as 
palabras que conforman 
un enunciado. 

CCL, CAA  Observación do 
traballo escrito 

1º,2º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B4.4. Comparar 
aspectos moi básicos 
das linguas que 
coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e 
lograr unha 
competencia 
integrada. 

LGB4.4.1. Compara 
aspectos moi elementais e 
evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, 
léxicos) das linguas que 
coñece. 

CCL, CAA  Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA   

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

 

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. 

CCL, CAA, 
CCEC 

Identificar 
distintos tipos 

de textos. 

Analise de 
tarefas 

2º,3º 

trimestre 



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

CCL, 
CCEC 

Fomentar o 
gusto pola 
lectura de 
textos en 
galego. 

Escala de 
valoración 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
 

LITERATURA 

B5.2. Ler, de forma 
guiada, textos 
adecuados aos 
intereses infantís, 
para chegar 
progresivamente á 
expresividade e á 
autonomía lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma 
guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
autonomía lectora. 

CCL, 
CCEC, CD 

Fomentar o 
gusto pola 
lectura de 
textos en 
galego 

Observación, 
proba oral. 

2º,3º 

trimestre 

LGB5.2.2. Le, de forma 
guiada e en voz alta, 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade lectora. 

CCL, 
CCEC, CD 

Ler en voz alta 
textos en 
galego 

axeitados aos 
seus intereses 
e capacidades. 

Observación, 
proba oral. 

1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

B5.3. Recrear e 
compoñer breves 
relatos a partir de 
modelos sinxelos. 

LGB5.3.1. Recrea e 
compón breves relatos, a 
partir de modelos sinxelos, 
para comunicar 
sentimentos e 
experiencias persoais. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

 Observación do 
traballo escrito 

2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

 E 
LITERATURA 

B5.4. Valorar a 
literatura en calquera 
lingua, como 
vehículo de 
comunicación e 
como recurso de 
gozo persoal. 

LGB5.4.1. Valora a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo de 
comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

CCL, CSC, 
CCEC 

Fomentar o 
gusto pola 

lectura. 

Rexistro 

 
1º,2º,3º 

trimestre 

LINGUA 
GALEGA 

E 
LITERATURA 

B5.5. Amosar 
interese, respecto e 
tolerancia ante as 
diferenzas persoais, 
sociais e culturais. 

LGB5.5.1. Amosa 
curiosidade por coñecer 
outros costumes e formas 
de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural. 

CCL, 
CCEC 

 Rexistro 

 
1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

MATEMÁTIC
AS 

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

MTB1.1.1. Comunica 
verbalmente de forma 
sinxela o proceso seguido 
na resolución dun 
problema simple de 
matemáticas ou en 
contextos da realidade. 

CMCT, 
CCL 

Coñecer o 
proceso 

seguido na 
resolución de 

problemas 
simples. 

Exposición oral 2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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. 

CMCT, 
CAA 

Traballar de 
xeito ordenado 

e limpo. 

Observación 1º, 2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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

MTB1.3.1. Manifesta 
interese na utilización dos 
medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

CMCT, CD, 
CAA 

Interesarse 
pola utilización 

dos medios 
tecnolóxicos no 

proceso de 
aprendizaxe. 

Observación, 

escala de 

estimación 

2º,3º 
trimestre 



 BLOQUE 2. NÚMEROS   

MATEMÁTIC
AS 

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

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

CMCT, 
CCL 

Ler, escribir 
números ata o 

99. 

Observación 

proba práctica 

1º, 2º,3º 
trimestre 

MTB2.1.2. Identifica o 
valor de posición das 
cifras en situacións e 
contextos reais. 

 Identificar o 
valor das cifras 
en función da 
súa posición. 

Observación 

proba práctica 

1º, 2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

B2.2. Interpretar 
diferentes tipos de 
números segundo o 
seu valor, en 
situacións da vida 
cotiá. 

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

CMCT  Análise de 

traballo de aula 

2º,3º 
trimestre 

MTB2.2.2. Interpreta en 
textos numéricos e da vida 
cotiá números naturais ata 
o 99. 

CMCT, 
CCL, CAA 

Interpretar 
números 

naturais ata o 
99. 

Análise de 

traballo de aula 

2º,3º 
trimestre 

MTB2.2.3. Descompón e 
compón números naturais, 
interpretando o valor de 
posición de cada unha das 
súas cifras. 

CMCT Identificar o 
valor das cifras 
en función da 
súa posición. 

Análise de 

traballo de aula 

Proba práctica 

1º, 2º,3º 
trimestre 

MTB2.2.4. Ordena 
números enteiros e 
represéntaos na recta 
numérica. 

CMCT Ordear 
números na 

recta numérica. 

Análise de 
traballo de aula 
Proba práctica 

1º, 2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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. 

CMCT Resolver 
problemas 
utilizando a 

operación da 
suma. 

Análise de 
traballo de aula 
Proba práctica 

2º,3º 
trimestre 

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

CMCT Resolver 
problemas 
utilizando a 

operación da 
resta (sen 
levadas). 

Análise de 
traballo de aula 
Proba práctica 

2º,3º 
trimestre 

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

CMCT  Observación 
Análise de 

traballo de aula 

2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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

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

CMCT, 
CAA 

 Análise de 
traballo de aula 
Proba práctica 

2º,3º 
trimestre 

MTB2.4.2. Iníciase na 
reflexión sobre o 
procedemento aplicado á 
resolución de problemas: 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades 
dos resultados, 
comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

CMCT, 
CAA, 

CSIEE 

Iniciarse no 
procedemento 
de resolución 
de problemas. 

Proba oral 2º,3º 
trimestre 



 BLOQUE 3. MEDIDA   

MATEMÁTIC
AS 

B3.1. Utilizar o 
palmo, o paso e o pé 
para realizar medidas 
e estimacións. 

MTB3.1.1. Realiza 
medicións co palmo, o 
paso e o pé. 

CMCT Realizar 
medicións co 

palmo, o paso e 
o pé. 

Taller 2º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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

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

CMCT  Taller 2º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

B3.3. Comparar e 
identificar cal é o 
recipiente de maior 
capacidade, por 
estimación. 

MTB3.3.1. Compara e 
identifica cal é o recipiente 
de maior capacidade. 

CMCT  Taller 2º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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. 

CMCT Coñecer 
distintas 

medidas de 
tempo. 

Entrevista 3º 
trimestre 

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

CMCT Identificar as 
horas en punto 
e media hora 

en reloxos 
dixitais e 

analóxicos. 

Proba oral 3º 
trimestre 

MTB3.4.3. Resolve 
problemas sinxelos da 
vida diaria utilizando as 
medidas temporais e as 
súas relacións. 

CMCT  Análise de 

traballo de aula 

2º,3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

B3.5. Iníciase no 
coñecemento do 
valor e as 
equivalencias 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 utilizándoas tanto 
para resolver problemas 
en situación reais como 
figuradas. 

CMCT, 
CAA 

Coñecer a nosa 
moeda e 
manexar 

billetes ata o de  
50 euros. 

Análise de 

traballo de aula 

3º 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

B3.6. Identificar e 
resolver problemas 
da vida cotiá 
adecuados ao seu 
nivel, establecendo 
conexións entre a 
realidade e as 
matemáticas e 
valorando a utilidade 
dos coñecementos 
matemáticos 
axeitados e 
reflexionando sobre o 
proceso aplicado 
para a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1. Resolve 
problemas sinxelos de 
medida. 

CMCT, 
CAA 

. Talleres 2º,3º 
trimestre 

MTB3.6.2. Reflexiona 
sobre o proceso seguido 
na resolución de 
problemas revisando as 
operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados. 

CMCT, 
CAA, 

CSIEE 

Iniciarse no 
procedemento 
de resolución 

de problemas. . 

Proba oral 2º,3º 
trimestre 



 BLOQUE 4 XEOMETRÍA   

MATEMÁTIC
AS 

B4.1. Interpretar 
representacións 
espaciais sinxelas 
realizadas a partir de 
sistemas de 
referencia e de 
obxectos ou 
situacións familiares. 

MTB4.1.1. Describe a 
situación dun obxecto do 
espazo próximo en 
relación a un mesmo 
utilizando os conceptos de 
esquerda-dereita, diante-
detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-
afastado. 

CMCT, 
CAA, CCL 

Identificar a 
situación dun 
obxecto no 

espazo. 

Diálogo 1º,  
trimestre 

MTB4.1.2. Describe a 
situación dun obxecto do 
espazo próximo en 
relación a outros puntos 
de referencia utilizando os 
conceptos de esquerda-
dereita, diante-detrás, 
arriba-abaixo, preto-lonxe 
e próximo-afastado. 

CMCT, 
CAA, CCL 

Describir a 
situación dun 
obxecto no 

espazo. 

Diálogo 1º, 
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

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. 

CMCT, 
CAA 

Recoñecer 
algunhas 

figuras planas 
en obxectos 
cotidianos. 

Taller 1º,  
trimestre 

MATEMÁTIC
AS 

B4.3. 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. 

MTB4.3.1. Resolve 
problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos 
traballados. 

CMCT, 
CAA 

Resolver 
problemas 

sinxelos que 
teñan relación 
coas figuras 
xeométricas. 

Taller 2º,3º 
trimestre 

MTB4.3.2. Iníciase na 
reflexión sobre o 
procedemento aplicado á 
resolución de problemas: 
revisando as operacións 
empregadas, as unidades 
dos resultados, 
comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

CMCT, 
CAA, 

CSIEE 

Iniciarse no 
procedemento 
de resolución 
de problemas. 

Exposición oral 2º,3º 
trimestre 

 BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE   

MATEMÁTIC
AS 

B5.1. Recoller e 
rexistrar unha 
información que se 
poida cuantificar, 
utilizando algúns 
recursos sinxelos de 
representación 
gráfica: táboas de 
datos, bloques de 
barras, diagramas 
lineais… 
comunicando a 
información. 

MTB5.1.1.Rexistra e 
interpreta datos sinxelos 
en representacións 
gráficas básicas. 

CMCT, 
CAA 

 Portafolio 2º,3º 
trimestre 

MTB5.1.2. Resolve 
sinxelos problemas nos 
que interveña a lectura de 
gráficos. 

 

CMCT, 
CAA 

 Análise do 
traballo de aula 

2º,3º 
trimestre 

 BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS   

PRIMEIRA 
LINGUA 

ESTRANXEI

B1.1. Comprender o 
sentido xeral de 
textos orais propios 

PLEB1.1. Comprende a 
información esencial dun 
conto, rima ou canción moi 

CCL Comprender a 
información 
esencial dun 

  



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

 B1.2. Comprender 
preguntas e 
informacións 
relativas á 
información persoal 
moi básica (nome, 
idade, gustos …), 
sinxelas, así como 
instrucións e 
peticións elementais 
relativas ao 
comportamento na 
aula. 

B1.3. Facer 
hipóteses sobre o 
posible sentido dun 
texto apoiándose en 
elementos 
paraverbais moi 
evidentes e en 
situacións de 
comunicación moi 
familiares. 

 B1.4. Discriminar 
patróns sonoros, 
rítmicos e de 
entoación básicos. 

breves e sinxelos, 
previamente traballados, 
emitidos lentamente, 
cunha pronuncia ben 
articulada, e con apoios 
visuais moi redundantes 
que axuden á 
comprensión. 

conto, rima ou 
canción moi 

breves e 
sinxelos con 

apoios 
audiovisuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

entrevistas, 

análise de 

traballos da 

clase, análise de 

tarefas escolares. 

Uso das TICs 

(pizarra dixital, 

internet…) 

Presentación 

orais, con 

posters… 

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

CCL Comprender 
vocabulario moi 

elemental e 
sinxelo sobre 

temas 
familiares 

acompañados 
de imaxes. 

PLEB1.3. Comprende 
preguntas moi básicas 
sobre si mesmo/a (nome, 
idade, gustos...) e a 
información igualmente 
básica sobre outras 
persoas. 

CCL, CAA Comprender 
preguntas moi 
básicas sobre 
si mesmo/a 

(nome, idade, 
gustos...) e 

sobre outras 
persoas. 

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

CCL Siguir e 
comprende 
peticións e 

instruccións da 
linguaxe propia 

da aulaa 
(abrir/pechar o 
libro, sentar, 

dar un lapis…). 

 BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS   

 
PRIMEIRA 

LINGUA 
ESTRANXEI

RA 

B2.1. Falar de si 
mesmo/a e de 
persoas da súa 
contorna inmediata, 
de lugares e 
obxectos achegando 
información moi 
fundamental: idade, 
nome, gustos, 
usando expresións e 
frases moi sinxelas e 
de uso moi frecuente, 
normalmente illadas 
ou enlazadas con 

PLEB2.1. Fai 
presentacións moi breves 
e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos 
a si mesmo/a (dicir o seu 
nome, idade, a súa cor 
favorita, presentar á súa 
familia, indicar os seus 
gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 Facer 
presentacións 
moi breves e 
elementais 

sobre temas 
moi próximos a 

si mesmo/a 
(dicir o seu 

nome, idade, a 
súa cor 
favorita) 

 

 

 

Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

 

PLEB2.2. Pregunta e 
responde para dar/obter 
información en conversas 

 Pregunta e 
responder  en 
conversas moi 



conectores básicos. 

 B2.2. Participar de 
maneira simple e 
comprensible en 
conversas que 
requiran un 
intercambio directo 
de información en 
áreas de necesidade 
inmediata ou sobre 
temas moi familiares, 
aínda que en 
ocasións a pronuncia 
non sexa moi clara e 
poida provocar malos 
entendidos. 

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

moi sinxelas e elementais 
(nome, idade, cor favoritas 
ou gustos). 

sinxelas e 
elementais 

(nome, idade, 
cor favoritas ou 

gustos). 

entrevistas, 

análise de 

traballos da 

clase, análise de 

tarefas escolares. 

Uso das TICs 

(pizarra dixital, 

internet…) 

Presentación 

orais, con 

posters… 

PLEB2.3. Amosa unha 
actitude de escoita atenta. 

 Amosar unha 
actitude de 

escoita atenta. 

PLEB2.4.Reproduce 
comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e 
breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través 
de xogos. 

 Reproducir 
comprensiblem

ente textos 
orais moi 
sinxelos e 

breves (p.e. 
cancións, 

rimas). 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

PRIMEIRA 
LINGUA 

ESTRANXEI
RA 

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

B3.2. Utilizar as 
estratexias básicas 
de hipótese para a 
comprensión do 
sentido xeral e a 
identificación da 
información esencial 
do texto. 

 B3.3. Discriminar 
patróns gráficos e 
recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativas 
elementais 
relacionados coas 
convencións 
ortográficas máis 
básicas que 
expresan pausas e 
exclamacións. 

 B3.4. Ler en voz alta 
textos moi breves, 

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

CCL Comprender 
palabras e 

frases escritas 
moi sinxelas. 

Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

entrevistas, 

análise de 

traballos da 

clase, análise de 

tarefas escolares. 

Uso das TICs 

(pizarra dixital, 

internet…) 

Presentación 

orais, con 

posters… 

 

PLEB3.2. Comprende a 
idea principal dunha 
historia moi elemental 
acompañada de apoio 
visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

CCL Comprender  a 
idea principal 
dunha historia 
moi elemental 

identificando os 
personaxes 
principais ou 

outros datos de 
interese. 

PLEB3.3. Fai hipóteses 
sobre o tema dun texto 
elemental a partir do titulo 
do mesmo e das imaxes 
que o ilustran. 

CCL, CAA Facer hipóteses 
sobre un texto 

elemental a 
partir das 

imaxes que o 
ilustran. 

PLEB3.4. Le en voz alta 
textos moi breves, moi 
elementais e previamente 
traballados de forma oral, 
con entoación e pronuncia 
comprensibles e, se 
cumprise, rectificando 
espontaneamente 

CCL, CAA Ler textos moi 
breves e 

elementais  con 
entoación e 
pronuncia 

comprensibles. 



moi elementais e 
previamente 
traballados 
oralmente, 
amosando unha 
entoación e 
pronuncia 
adecuadas. 

 BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

 
 

B4.1. Escribir textos 
moi curtos e sinxelos, 
seguindo modelos, 
compostos de frases 
simples illadas, 
utilizando con 
razoable corrección 
as convencións 
ortográficas máis 
elementais e os 
principais signos de 
puntuación, para 
falar de si mesmo/a, 
da súa contorna máis 
inmediata e de 
aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións 
familiares e 
predicibles. 

B4.2. Utilizar as 
estratexias básicas 
máis adecuadas para 
a produción de textos 
escritos moi sinxelos 
e elementais. 

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

PLEB4.1. Escribe palabras 
relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá. 

CCL Escribir 
palabras 

relacionándoas 
con imaxes 

personais e da 
súa vida cotiá. 

Observación de 

condutas e 

comportamentos, 

entrevistas, 

análise de 

traballos da 

clase, análise de 

tarefas escolares. 

Uso das TICs 

(pizarra dixital, 

internet…) 

Presentación 

orais, con 

posters… 

 

PLEB4.2. Escribe 
pequenos diálogos ou 
narracións moi sinxelas e 
breves seguindo un 
modelo dado e 
respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela. 

CCL NON 

PLEB4.3. Escribe frases 
moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con 
coherencia na súa 
secuencia e con léxico 
relacionado co tema da 
escritura. 

CCL NON 

PLEB4.4. Revisa o texto 
antes de facer a súa 
versión definitiva, 
elaborando borradores 
nos que se observa a 
reparación da ortografía e 
doutros aspectos 
relacionados coa 
secuencia adecuada das 
frases e mesmo a 
pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 

CCL, CAA NON 

 BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA 
INTERCULTURAL 

  

 
PRIMEIRA 

LINGUA 
ESTRANXEI

RA 

B5.1. o seu uso 
comunicativo. 

B5.2. Iniciar e 
rematar as 
interaccións 
adecuadamente. 

B5.3. Obter e dar 
información básica 
persoal, sobre a súa 
contorna máis 
inmediata e na 

PLEB5.1. Identifica 
aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se 
fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas 
…) e compáraos cos 
propios, amosando unha 
actitude de apertura cara 
ao diferente. 

CSC NON  

 

 

 

 

 

PLEB5.2. Recoñece e 
utiliza fórmulas básicas de 

CCL, CSC Recoñecer e 
utilizar fórmulas 

básicas de 



situación de 
comunicación propia 
da aula. 

B5.4. Expresar 
nocións moi básicas 
e elementais 
relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, 
número calidades 
físicas, forma e cor. 

B5.5. Expresar e 
identificar estados de 
ánimo básicos 

B5.6. Comprender e 
expresar o permiso, 
o acordo. 

B5.7. Utilizar 
adecuadamente as 
estruturas 
morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes 
para realizar as 
funcións 
comunicativas 
propias do seu nivel. 

 B5.8. Recoñecer 
estruturas sintácticas 
básicas e os seus 
significados 
asociados. 

B5.9. Utilizar 
estruturas sintácticas 
básicas (p. ex. 
enlazar palabras ou 
grupos de palabras 
con conectores 
elementais como e, 
ou). 

 B5.10. Mostrar un 
control limitado dun 
conxunto de 
estruturas 
gramaticais sinxelas 
e de modelos de 
oracións e frases 
dentro dun repertorio 
memorizado. 

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

B5.12. Recoñecer e 
utilizar un repertorio 
limitado e moi 
elemental de léxico 
de alta frecuencia 
relativo a situacións 
cotiás e temas 

relación social. relación social 
propias da súa 

idade. 

 

Observación de 

condutas e 

comportamentos

entrevistas, 

análise de 

traballos da 

clase, análise de 

tarefas escolares. 

Uso das TICs 

(pizarra dixital, 

internet…) 

Presentación 

orais, con 

posters… 

PLEB5.3. Participa 
voluntariamente nas 
actividades de aula e 
amosa curiosidade pola 
lingua e por coñecer 
aspectos socioculturais 
dos países onde se fala. 

CCL, 
CSIEE 

Participar  
activamente 

nas actividades 
de aula e 
amosar 

curiosidade  por 
coñecer 
aspectos 

socioculturais 
dos países 

onde se fala a 
lingua 

estranxeira. 

PLEB5.4. Diferenza 
saúdos de despedidas e o 
uso fórmulas de cortesía 
(Please, thank you, 
excuse me). 

CCL, CSC Diferenzar e 
utilizar fórmulas 

de cortesía 
(Please, thank 
you, excuse 

me). 

PLEB5.5. Pregunta e 
responde de xeito 
comprensible sobre 
aspectos persoais moi 
básicos nome, idade e 
gustos) e da súa contorna 
(obxectos, espazos e 
seres vivos). 

CCL NON 

PLEB5.6. Expresa e 
identifica estados de 
ánimo básicos (happy, 
sad…) 

CCL Expresar e 
identificar 

estados de 
ánimo básicos 
(happy, sad…) 

PLEB5.7. Expresa e 
identifica o permiso e a 
prohibición (you can/can´t) 
o acordo (That’s right). 

CCL NON 

PLEB5.8. Estrutura 
adecuadamente os 
elementos das oracións, 
mantén a concordancia de 
número e usa 
correctamente os nexos 
básicos. 

CCL NON 

PLEB5.9. Diferenza 
preguntas e respostas moi 
simples. 

CCL Diferenzar 
preguntas e 

respostas moi 
simples 

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

CCL Memorizar 
rutinas 

lingüísticas 
básicas e moi 

sinxelas para a 
interacción na 

aula. 

PLEB5.11. Participa 
activamente en xogos de 
letras, elaboración de 

CCL, CSC NON 



habituais, moi 
familiares e 
concretos 
relacionados coas 
súas experiencias, 
necesidades e 
intereses. 

glosarios ilustrados, etc. 

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

CCL, CSC NON 

 BLOQUE 1. A IDENTIDADE E DIGNADE DA PERSOA   

VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

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. 

CSC Crear unha 
imaxe positiva 
de si mesmo. 

Observación  

VSCB1.1.2.Expresa 
oralmente a súa 
autodescrición. 

CSC, CCL Facer unha 
descrición dun 

mesmo, 
resaltando 

sobre todo os 
aspectos 
positivos. 

Observación  

VSCB1.1.3. Manifesta 
verbalmente unha visión 
positiva das súas 
características físicas e 
calidades persoais. 

CSC, CCL Manifestar 
verbalmente 
una visión 

positiva dun 
mesmo. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

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

VSCB1.2.1. Identifica e 
comunica as súas 
emocións. 

CSC, 
CSIEE 

Identificar e 
comunicar as 

súas emocións. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

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

CSC, CCL Describir 
oralmente os 
signos físicos 
que identificas 

as distintas 
emocións. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB1.2.3.Dramatiza 
diferentes estados de 
ánimo. 

CCL, 
CCEC 

Dramatizar 
diferentes 
estados de 

ánimo. 

Obradoiro 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

 E 
CIVICOS 

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

VSCB1.3.1.Participa na 
práctica de técnicas de 
relaxación. 

CSC, 
CSIEE 

Aprender a 
controlar as 

condutas 
impulsivas 

Asemblea 1º 

trimestre 

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

CSC, 
CSIEE 

Empregar 
algunhas 

estratexias para 
sentirse mellor. 

Asemblea 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB1.3.3. Interpreta o 
contorno e desenvólvese 
nel con autonomía. 

CSC, 
CSIEE 

Desenvolverse 
no contorno 

con autonomía. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

E 
 CIVICOS 

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

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

CSIEE Realizar tarefas 
seguindo as 

pautas 
acordadas. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 



VSCB1.4.2. Analiza e 
manifesta verbalmente 
qué e cómo aprendeu. 

CSC, 
CSIEE, 

CAA 

Manifestar 
actitudes 
positivas. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NA RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS 

  

VALORES 
SOCIAIS 

 E 
CIVICOS 

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

VSCB2.1.1. Imita e 
reproduce expresións, 
sentimentos e estados de 
ánimo coordinando a 
expresión verbal coa facial 
e corporal. 

CCL, CSC Expresar 
emocións con 

expresións 
faciales e 

corporales. 

Obradoiro 1º 

trimestre 

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

CCL, CSC, 
CSIEE 

Verbalizar 
situacións 

vividas. 

Análise traballos 
aula 

1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB2.1.3. Emprega a 
comunicación verbal para 
comunicar afectos e 
emocións con 
amabilidade. 

CCL, CSC, 
CSIEE 

Comunicar 
emocións e 
afectos con 
amabilidade. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

 E 
CIVICOS 

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

VSCB2.2.1. Expresa 
axeitadamente, 
experiencias, ideas, 
pensamentos e emocións 
en exposicións orais. 

CCL, CSC, 
CSIEE 

Expresar 
pesamentos 

respetando aos 
demais. 

Debate 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB2.2.2. Escoita, 
entende e dá sentido ás 
ideas que expoñen outras 
persoas durante o traballo 
en equipo 

CCL, CSC, 
CSIEE 

Respetar os 
dereitos dos 

demais. 

Debate 1º,2º,3º 

trimestre 

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

CCL, CSC Respetar a 
quenda de 

palabra. 

Debate 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

 

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

VSCB2.3.1. Describe 
oralmente as 
características de 
diferentes persoas. 

CSC, CCL Describir 
oralmente 

caracteristicas 
de persoas 
diferentes. 

Obradoiro 1º,2º 

trimestre 

VSCB2.3.2. Recoñece e 
explica emocións e 
estados de ánimo das 
demais persoas. 

CCL, CSC Recoñer 
estados de 
ánimo nos 

demais. 

Obradoiro 1º,2º 

trimestre 

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

CCL, CSC, 
CSIEE 

Identificar 
emocións en 

imaxes. 

Análise traballos 
aula 

1º,2º 

trimestre 

VSCB2.3.4. Dramatiza 
feitos observados, 
reflectindo os sentimentos 
e estados de ánimo dos e 
das protagonistas. 

CSC, 
CCEC 

Expresar 
emocións con 

expresións 
faciales e 

corporales. 

Obradoiro 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

E 
 CIVICOS 

B2.4. Descubrir e 
comprender as 
diferenzas entre as 
persoas, realizar 

VSCB2.4.1. Representa e 
dramatiza diferentes 
formas de vida. 

CSC, 
CCEC 

Realizar 
valoracións 

positivas dos 
demais. 

Obradoiro 1º,2º,3º 

trimestre 



valoracións positivas 
das súas calidades e 
facer cumprimentos. 

VSCB2.4.2. Identifica 
necesidades dos seus 
compañeiros e 
compañeiras, resalta as 
súas calidades e emite 
cumprimentos. 

CCL, CSC Identificar 
necesidades 

dos seus 
compañeiros/as

. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

 BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS   

VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

B3.1. Participar en 
actividades grupais e 
de equipo, tendo en 
conta as propias 
necesidades e 
amosando unha boa 
disposición para 
recibir e dar axuda. 

VSCB3.1.1. Desenvolve 
actitudes de colaboración 
en situacións informais de 
interacción social. 

CSC, 
CNIEE 

Desenvolver 
actitudes de 
colobaración 
entre eles. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.1.2. Pide axuda, 
cando a precisa, e presta 
axuda aos compañeiros e 
compañeiras. 

CSC, 
CNIEE 

Pedir axuda e 
prestala cano 
sexa preciso 

entre os 
compañeiros/as

. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.1.3. Mantén boas 
relacións cos compañeiros 
e compañeiras. 

CSC Manter boas 
relacións con 

compañeiros/as
. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.1.4. Pon de 
manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais 
compartindo puntos de 
vista e sentimentos 
durante a interacción 
social na aula. 

CSC, 
CNIEE 

Compartir os 
seus 

sentimentos 
cos demais. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

B3.2.Recoñecer, 
explicar e buscar 
solucións sinxelas 
aos conflitos 
habituais no colexio. 

VSCB3.2.1.Soluciona os 
problemas persoais da 
vida escolar coa 
independencia adecuada 
a súa idade 

CAA, 
CSIEE, 

CSC 

Coñecer 
estratexias para 

solucionar os 
conflictos no 

coñexio. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.3.1. Coñece e 
enumera as normas de 
convivencia da aula. 

CSC Coñecer as 
normas de 

convivencia da 
aula. 

Asemblea 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.3.2. Pon en 
práctica procesos e 
razoamentos sinxelos para 
valorar se determinadas 
condutas son acordes ás 
normas de convivencia 
escolares. 

CSC, 
CSIEE 

Poñer en 
práctica as 
normas de 

convivencia da 
aula. 

Asemblea 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.3.3. Fai uso 
adecuado do material. 

CSC Facer un uso 
adecuado do 

material. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VALORES 
SOCIAIS 

 E 
CIVICOS 

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. 

CSC Realizar 
actividades 

independentem
ente do seu 

sexo. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 

VSCB3.4.2. Colabora con 
persoas do outro sexo en 
diferentes situacións 
escolares. 

CSC Colaborar en 
actividades cos 

compañeiros 
independentem
ente do sexo. 

Observación 1º,2º,3º 

trimestre 



VALORES 
SOCIAIS 

E 
CIVICOS 

B3.5. Valorar as 
normas de 
seguridade viaria. 

VSCB3.5.1. Colabora en 
campañas escolares sobre 
a importancia do respecto 
das normas de educación 
viaria. 

CSC, 
CSIEE 

Coñecer 
algunhas 

normas de 
educación 

viaria. 

Obradoiro educ. 
vial 

3º 

trimestre 

VSCB3.5.2. Recoñece e 
interpreta o significado dos 
sinais de tráfico de uso 
frecuente. 

CSC, CAA Coñecer 
algunhas 

normas de 
educación 

viaria. 

Obradoiro ed. vial 3º 

trimestre 

VSCB3.5.3. Explica 
oralmente a importancia 
de respectar os sinais de 
tráfico. 

CSC, CCL Explicar a 
importancia de 

respetar os 
sinais de 
tráfico. 

Obradoiro ed. vial 3º 

trimestre 

  
 
6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA. 

Tendo en conta as directrices que se nos expoñen no Decreto 105/2014, do 4 de setembro (DOG 

9/9/2014) polo que se establece o currículo da Ensinanza Primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, a práctica educativa que rexirá en 1º tratará de: 

 Conseguir aprendizaxes significativas partindo dos coñecementos e ideas previas dos 

nenos/as. 

 Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en 

contextos e situacións diferentes. 

 Procurar que o alumno/a aprenda a aprender proporcionándolle os recursos e medios para 

que cheguen a adquirir os coñecementos por eles mesmos. 

 Potenciar a autonomía dos nenos/as cunha intensa actividade física e mental. 

 Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización, respectando a 

forma na que os nenos/as perciben a realidade. 

 Establecer relacións afectivas, de escoita, apoio e reforzo positivo. Serán importantes as 

interaccións co medio, con outros adultos e cos seus iguais. 

 Coidar os espazos, para que sexan funcionais e se adecuen ás necesidades de 

exploración dos nenos/as e/ou a outros usos. 

 Adecuar a organización do tempo aos ritmos dos nenos/as. 

 Ofertar variedade de materiais para que poidan desenvolver a súa autonomía e interioricen 

actitudes de coidado, orde e responsabilidade. 

 As propostas a desenvolver serán variadas, diversas e motivadoras para o alumnado, 

respectarán os seus ritmos individuais e atenderán á diversidade, dando oportunidades a 

todos/as por igual, sexan cales sexan as súas características, madurez, etc. 

 O material que se obteña do traballo feito, que nos sirva de recordatorio das tarefas 

realizadas ou que nos axude a afrontar novas actividades, poderá quedar exposta na clase 

para que o alumno poida vela e revisala cando estime oportuno. Como exemplos de isto 



poden ser: murais, debuxos, fotografías, calendarios, etc. 

 Propoñer momentos para pensar e escoitar os nenas/as e as súas propostas, deixando 

que expresen as súas ideas e investigacións. 

 Promover unha maior interrelación escola-familia e por tanto escola-sociedade. 

 Ter unha visión da miña programación como algo flexible e cercano á realidade. 

 Saber definir e dirixir os intereses e preocupacións dos nenas/as cara a aprendizaxe, de 

forma interactiva. 

 Planificar as accións. 

 Organizar e reorganizar de forma permanente as investigacións que se van realizando. 

 Regular o grupo, as intervencións, tomar decisións negociadas, planificar de xeito 

conxunto, dar significado á información (analizar, ordenar, sintetizar... ) 

 Realizar observacións diarias e sistemáticas para captar os novos rumbos e directrices que 

han de seguir os procesos. 

 

Será de especial importancia a colaboración e aportación das familias no proceso educativo, 

sendo fundamental o seu apoio e implicación no traballo. A familia axudará ó neno/a a buscar 

información, adaptándoa para que sexa o propio neno/a o que faga partícipes a todos aos demais 

do seu descubrimento, converténdose no protagonista do seu proceso de aprendizaxe, sentíndose 

importante e único ante os demais. 

TIPOS DE AGRUPAMENTOS PREVISTOS 

 Tarefas individuais. 

Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

Gran grupo. 

Grupo interclase. 

 

NA AULA DE MÚSICA 

METODOLOXÍA DA CANCIÓN 

A fórmula que usarei para a aprendizaxe da canción, será por medio da memorización por 

fragmentos. Eu entonareino primeiro, e despois os nenos/as repetiranos en forma de imitación. 

Primeiro apréndese por versos, e o discente repíteos e memorízaos, e despois vanse unindo ata 

conseguir que memoricen toda a canción. 

Coidarase  o control respiratorio para non interrumpir o sentido da frase, e a correcta vocalización 

e articulación das palabras, así como a súa expresividade. 

 

METODOLOXÍA DA DANZA 

Para montar unha danza,  o alumnado debe coñecer previamente a música. Ensinarei os distintos 



pasos, que eles imitarán un a un, ata que despois se poidan ir unindo. Por último, axustaranse ben 

coa música. 

Terase en conta que a danza non é un fin en sí mesmo, polo que non se debe perseguir un 

perfeccionismo que impida disfrutar plenamente da realización. 

 

METODOLOXÍA INSTRUMENTAL 

O nivel instrumental neste primeiro curso será elemental. 

Primeiramente explorarán o instrumento e observarán as súas posibilidades en canto ó manexo, 

como son... Seguidamente, a  ensinaraselles o correcto emprego, explicando brevemente 

pequenas cousas sobre: material, pequena historia,... Eles tocarán entón de maneira correcta, e 

respetando o turno. 

Hai que insistir, polo tanto, na adquisisción de estratexias cognitivas de planificación e de 

regulación da propia actividade de aprendizaxe. 

Outro paso moi importante da miña metodoloxía é a potencialización da motivación, -

indispensable para conseguir calquera resultado positivo-, de maneira que controlaremos os 

intereses dos nenos/as e os factores que inflúen de maneira positiva neles así como aqueles aos 

que eles atribúen os seus éxitos. Esta idea será o punto de partida para organizar tanto o traballo 

individual como en grupo. 

Considero moi importante tamén o feito de cambiar os agrupamentos dos alumnos/as, o tipo de 

actividade, os recursos empregados, etc…para evitar así o aburrimento, a fatiga e a pérdida de 

atención dos nenos porque unha clase adicada a unha soa actividade pode resultar aburrida e o 

abuso dun modelo pode producir unha pérdida de atención. 

Cabe sinalar tamén a importancia do xogo nestas idades porque, como ben se di nesta cita, 

“...aprendemos xogando porque o xogo contitúe o mundo real máis próximo ao alumno”. É por iso 

que, sempre e cando sexa posible, utilizarei os xogos nas miñas aulas. 

É así que, para o desenvolvemento da miña programación, intentarei aunar todos e cada un dos 

principios citados anteriormente sempre en función das necesidades presentadas. 

Durante este curso escolar 2017-18 traballaremos cos libros da Editorial Galinova.. O libro consta 

de 9 Unidades didácticas. Programadas para facer 3 U.D.  en cada trimestre. Ademáis do libro, 

para determinados contidos utilizaranse outras fichas feitas por min, ou de reforzo. 

Para aqueles alumnos/as que presenten algunha dificultade no proceso de ensinanza-aprendizaxe 

elaborarei fichas específicas para atender a súa dificultade, pero nun principio intentarase que 

fagan as mesmas actividades que o resto dos compañeiros. Da mesma maneira que traballo con 

fichas de reforzo, facilitarei tamén  fichas de ampliación para aqueles alumnos/as que así o 

requiran. 

 

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En canto ós recursos materiais, as aulas contan con: encerado,pizarra dixital,  diversos libros, 



biblioteca de aula, xogos didácticos, taboleiro de corcho para colgar material informativo relevante 

e diversos traballos puntuais do alumnado e outros materiais didácticos. 

Contamos así mesmo con material común de centro como é: un encerado dixital, televisores, 

vídeos, canón de vídeos, dvds, proxector de corpos opacos, etc. 

Dentro dos recursos humanos ademais cóntase co apoio dos/as docentes especialistas en lingua 

estranxeira, educación musical, educación física, educación relixiosa, especialistas en pedagoxía 

terapéutica, especialistas en audición e linguaxe e un orientador para todo o centro. Tamén se 

conta coas familias e con algunha visita que poda vir á aula para dar algunha charla ou facer 

algunha pequena actuación. 

En canto aos recursos ambientais, principalmente as clases realizaranse na aula, ás sesións 

semanais de música e de educación física levaranse  a cabo nos seus espazos específicos, 

ademais de que se poderá contar puntualmente con outros espazos para levar a cabo algunhas 

actividades, como a pista polideportiva, o patio de recroe, a aula de informática  ou outras 

dependencias do centro. 

Os distintos materiais e recursos didácticos serán: libros de texto, encerado dixital fichas 

complementarias, caderno do alumno e outros materias didácticos para a ensinanza das distintas 

áreas (regretas, ábacos, xogos de asociacións, láminas, …) xogos educativos, biblioteca de aula e 

material funxible. 

 

8.- A AVALIACIÓN 

No proceso de avaliación tómase como referente a ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se 

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes para a 

valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 

avaliacións continua e final. 

Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en consideración os 

estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os 

cales conforman o perfli desa competencia. 

A avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade ordinaria 

da aula e do centro docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a 

mellora continua do proceso educativo e punto de referencia para a adopción das medidas de atención á 

diversidade. 

A avaliación ten como finalidade a valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe do 

alumnado e o exercicio da práctica docente. 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso 

no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. 

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica 



docente, para o cal establecerán indicadores de logro nas programacións docentes 

 

8.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao longo das actividades e traballos que se fagan en cada unidade didáctica, o profesorado, 

mediante observación e análise do traballo do alumnado, rexistrará información detallada sobre o 

grao de adquisición de cada alumno/a dos contidos. 

O alumnado será informado desde o principio de curso de cómo vai ser avaliado así como que 

aspectos van influír na avaliación (conduta, interese, participación, traballo individual ou en 

grupo,…). 

Algúns dos procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de aprendizaxe 

serán: 

 Observación sistemática a traves de rexistro anecdótico persoal. 

  Análise das producións dos alumnos a través de traballos realizados nas clases, caderno 

de clase, portafolio, poducións orais. 

 Intercambios orais cos alumnos/as a través de diálogo, entrevista, postas en común, 

asambleas. 

 Probas específicas que porderán ser obxectivas, abertas, resolución de actividades ou de 

resposta pechada. 

 

8.2 . CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de «Insuficiente (IN)», para as cualifiacións 

negativas, e «Suficiente (SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente (SB)», para as cualificacións 

positivas. A estes termos daráselles unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un 

a dez, coas seguintes correspondencias: 

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4 

– Suficiente: 5 

– Ben: 6 

– Notable: 7 ou 8 

– Sobresaliente: 9 ou 10 

A nota media das cualifiacións numéricas obtidas en cada unha das áreas será a media aritmética das 

cualifiacións de todas elas, redondeada á centésima máis próxima, e en caso de equidistancia, á superior.  Os 

resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na acta de avaliación final de cada curso, 

expresándose nos termos de «Insufiiente (IN)», para as cualifiacións negativas, e «Suficiente (SU)», «Ben 

(BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente (SB)», para as cualifiacións positivas. 

A cualificación nas diferentes áreas realizaranse tendo en conta a consecución das competencias 

básicas e os obxectivos propostos para o curso. Deste xeito, cuantificarase os diferentes tipos de 

contidos do seguinte xeito: 

 Un 70% da cualificación farase tendo en conta os contidos conceptuais e procedimentais 



reflectidos nas programacións de aula. Esta valoración obterase da continua observación do traballo 

diario, da presentación dos seus traballos, das cualificacións acadadas nas probas orais ou escritas, 

das actividades de elaboración propia, dos traballos en grupo na aula, etc … 

 Un 30% da cualificación referirase á adquisición dos contidos actitudinais, observando 

sistematicamente o seu comportamento na aula e fora dela: respecto ás normas, os compañeiros e 

ao profesorado, coidado do material, interese por aprender, esforzo persoal, etc. 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

ESCOITA (Audición, percepción,…) 20% 

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN MUSICAL (canto, instrumentos,…) 20% 

COMPORTAMENTO E INTERESE (coidado do material, interese na área de 

música,…) 

60% 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE INGLÉS. 

1. Observación do traballo diario, da presentación dos seus traballos, das cualificacións 

acadadas nas probas orais ou escritas, das actividades de elaboración propia, dos traballos 

en grupo na aula, etc … (50%) 

2. Adquisición dos contidos actitudinais, observando sistematicamente o seu comportamento 

na aula e fora dela: respectando as normas, os compañeiros e ao profesorado, coidado do 

material, interese por aprender, esforzo persoal, etc. (30%) 

3. Interese e esforzo por producir na lingua estranxeira. (20%) 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (ART): 

 Comprensión oral e escrita de instruccións dadas. (20%) 

 Expresión oral: comunicación dentro da aula, descrición de imaxes… (20%) 

 Interpretación e creación artística (20%) 

 Comportamento e interese (coidado do material, presentación dos traballos, 
participación…) (40%) 

 

8.3.- A  AVALIACIÓN INICIAL 

Tal e como se recolle na orde de avaliación, durante o primeiro mes de cada curso escolar a realizarase 

unha avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión 

adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de 

desenvolvemento das competencias clave. 

Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e se completará coa 



información obtida das familias, será o punto de referencia para a toma de decisións nas programacións de 

aula, así como para a adopción das medidas ordinarias ou extraordinarias que se consideren oportunas para 

cada alumna ou alumno. 

A través de diferentes instrumentos de avaliación como rexistros de observación, probas prácticas, 

traballo de aula...obterase a información necesaria para axustar o proceso de ensino aprendizaxe 

máis axeitado a cada neno ou nena. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Neste inicio de  curso escolar 2018/2019 o grupo de 1º de primaria está formado por un total de 26 

alumnos/as. 

Están contemplados apoios de PT e AL para aqueles alumnos que precisan unha atención máis 

individualizada. 

Debido as particularidades dos alumnos deste curso contémplase apoios dentro da aula por parte 

de outros mestres e mestras. 

 A atención á diversidade contémplase en tres niveis:  Programación, metodoloxía e materiais. 

- A atención á diversidade na programación. 

 Está deseñada para garantir un nivel mínimo de adquisición de aprendizaxe para todo o 

alumnado ao final do curso. Isto tradúcese tanto nunha programación en espiral como en 

actividades de integración dos coñecemento. 

- A atención á diversidade na metodoloxía. 

 Está presente durante todo o proceso de aprendizaxe e leva ao profesor ou profesora a Identificar 

o coñecemento previo dos alumnos para iniciar cada unidade, a procurar un ritmo de aprendizaxe 

acorde ao alumnado e a Intentar que a comprensión do alumno ou alumna en cada contido sexa 

suficiente para unha mínima aplicación e enlazar os contidos que se relacionan con el. 

- A atención á diversidade en materiais. 

A utilización de recursos didácticos que facilitan unha atención particularizada a cada alumno ou 

alumna ten especial incidencia para a creación de dous tipos básicos de actividades: as que teñen 

por obxecto reforzar certos contidos e as que facilitan a ampliación dos contidos fundamentais. 

Consideramos como fundamental dentro das medidas de atención á diversidade o traballo 

coordinado de todos os profesionais que interveñen na educación dos alumno/as así como a 

colaboración coas familias, posto que o intercambio de información e a unificación de criterios son 

básicos para lograr o éxito da intervención educativa co alumnado. 

 

10.- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

O currículo oficial recoñece a importancia de promover o desenvolvemento de novas actitudes e 

valores. Debe ser suficientemente flexible para recoller as novas necesidades formativas 

características dunha sociedade plural e en permanente cambio. Por iso, contén un conxunto de 



ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou o impregnan. Reciben 

a denominación xenérica de ensinanzas comúns ou transversais. Deste xeito, e sen prexuízo do 

seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, o fomento da expresión oral, as 

aproximacións á lectura e a escritura, as tecnoloxías da información e da comunicación e a 

educación en valores persoais e sociais traballaranse en todas as áreas. 

Con respecto á educación en valores traballaremos os referidos a: 

 Valores persoais 

 autoconcepto 

 autoestima 

 Valores de carácter funcional-instrumental: 

 a comprensión e expresión oral - escrita, 

 a comunicación audiovisual 

 as tecnoloxías da información e comunicación. 

 Valores de carácter interpersoal-social 

 morais e cívicos 

 para a paz e  convivencia 

 educación ambiental 

 educación para o consumidor 

 igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

 educación sexual 

 educación para a saúde 

 educación viaria 

Con respecto á contribución ao plan de convivencia traballaremos os seguintes aspectos: 

 Formar aos nenos e nenas como persoas integras capaces de asumir hábitos de 

responsabilidade, respeto, non agresión… 

 Atender ás dificultades de tipo académico que en calquera momento poidan presentar os 

nosos alumnos e alumnas. 

 Capacitar aos nenos e nenas para unha axeitada integración social e que desenvolvan así 

a súa personalidade como individuos autónomos. 

 Fomentar a adquisición de valores tales como solidariedade, compañeirismo, amizade, 

tolerancia, respecto, responsabilidade... 

 

11.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO. 

O alumnado deste ciclo empregará as novas tecnoloxías na medida do posible  a través de: 

 Proxectores. 

 Encerado dixital. 

 Uso de programas educativos. 



 Asistencia á aula de informática: 

 Uso de internet. 

 Traballo con CD-ROMs. 

 

12.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO LINGÜÍSTICO DO 

CENTRO. 

Desenvolveremos diferentes actividades ao longo do curso enmarcadas dentro do Proxecto Lector 

do Centro. 

Proporcionaranse lecturas para traballar na comprensión dos textos, vocabulario, tipoloxías, … 

Farémolo de xeito colectivo ou individual, en diferentes soportes : impresos ou electrónicos e con 

diferentes finalidades: obter datos, resolver un problema, informarnos , etc. 

Produciranse  textos escritos de diferentes tipoloxías e finalidades onde terán en conta as normas  

gramaticais e de morfosintaxe. 

Haberá a Hora de Ler onde se dedicarán todos os días 20 minutos á lectura ao entrar do recreo. 

Farase de distintos xeitos (silenciosa, colectiva, unha persoa le para ás demais, …), con distintos 

fins (lectura por pracer, lectura para,…) e dende diferentes soportes (libros impresos, encerado 

dixital, ordenador, etc) 

Teremos a chamada Mochila viaxeira que durante unha semana compartirán coa familia. Nela van 

diferentes tipos de documentos. 

Na Hora da biblioteca, iremos a biblioteca do centro para buscar información, coñecer as 

novidades, ler o que eles/elas queiran, facer formación  de usuarios ou formación documental, 

préstamo, etc. 

Ademais farase lectura dalgunha obra literaria en cada trimestre con todo o grupo recollidas no 

itinerario lector. Con ela faremos actividades antes, durante e despois da lectura.   

Participaremos en actividades de animación a lectura coma contacontos, encontros con autores 

ou ilustradores,…e artellaranse actividades deseñadas para as conmemoracións tal e como se 

recolle na orde de calendario escolar do curso 2018/19. 

 

13 .- ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN. 

O plan de reforzo para os alumnos e alumnas do primeiro curso partirá das reunións cos titores 

para o tránsito de Infantil a Primaria, da análise das probas de prevención, así como dos 

resultados obtidos nas probas de avaliación inicial realizada a principios de curso. 

A organización do reforzo dependerá das necesidades dos alumnos e alumnas en función do 

curso. 

Os criterios para detectar alumnos e alumnas que necesiten reforzo educativo son os seguintes: 

 

NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

Realizar a avaliación inicial. 



Observación directa da titora. 

 Desfase no sonido-grafema en más de tres grafemas. 

 Descoñecemento das vocais. 

 Descoñecemento dos números do 0 ao 9. 

 Dificultade no trazo. 

 

NO SEGUNDO TRIMESTRE 

Seguimento do alumnado 

Observación directa da titora. 

 Desfase na adquisición da lectoescritura. 

 Dificultade grave na adquisición ou descoñecemento de números de dúas cifras 

 Dificultade grave de comprensión lectora. 

 

NO TERCEIRO TRIMESTRE 

Seguimento do alumnado 

Observación directa da titora. 

 Desfase grave ou dificultade na adquisición das trabadas. 

 Descoñecemento de grafemas ou dificultade grave para a súa adquisición. 

 Problemas de lectura. 

 Dificultade grave de comprensión lectora. 

 Presenza en exceso de silabeo. 

 Ausencia ou carencia de ritmo e entoación. 

 Problemas de escritura. 

 Graves problemas de descoñecemento da ortografía natural. 

 Dificultade grave para a comprensión e realización de sumas con levada e restas sen 

levada. 

A metodoloxía será a mesma que se utilice na titoría; debéndose centrar especialmente naqueles 

alumnos e alumnas que presenten maiores problemas de aprendizaxe. 

Para a superación de aspectos concretos traballarase con métodos específicos encamiñados a 

corrixir as dificultades atopadas buscando actividades que sexan alternativas ao programa 

curricular das materias instrumentais. 

O reforzo educativo levarase a cabo durante todo o curso escolar, sendo un programa aberto e 

flexible no que os alumnos e alumnas poderán ir cambiando en canto  vaian conseguindo os 

obxectivos propostos para eles e elas. 

 

Os recursos cos que se vai a contar para levar a cabo esta programación son de tres clases: 

materiais, humanos e ambientais. 



 

 

14.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Estas actividades irán programadas cara a reforzar os contidos adquiridos na aula, a motivación 

dos alumnos/as fronte ás distintas áreas, así como a potenciar a relación co medio que nos rodea  

e co contexto social. Tendo por obxectivos: 

 Complementar a oferta educativa que realiza o centro con novas actividades. 

 Alcanzar una maior rendibilidade social e educativa das instalación e dotacións do centro. 

 Facilitar a relación dos alumnos e alumnas co centro menos marcada pola obrigatoriedade 

e a rixidez das actividades lectivas. 

 

En termos xerais, poderán consistir en: 

 

 Potenciación de actividades interdisciplinais cos demais cursos e alumnos/as. 

 Asistencia a concertos didácticos. 

 Proxección de documentais ou películas de vídeo. 

 Saídas polo contorno. 

 Exposicións. 

 Celebración das distintas conmemoracións que marca o calendario oficial. Descrición das 

actividades: 

 SAÍDAS: ao longo do curso programaranse saídas ao entorno e arredores. 

Ao longo de todo o curso realizaranse saídas polos arredores do centro para coñecer os cambios 

estacionais. 

 Tanto as saídas ao entorno, como as que precisen transporte, contarán coa autorización previa 

do pai, nai ou titor legal do neno/a, coa antelación da que se dispoña inmediatamente tralo seu 

acordo, aquelas que precisen transporte. Programarase como mínimo unha saída por trimestre. 

CONMEMORACIÓNS: indicar que se programarán actividades de ciclo e de aula  en días 

sinalados como: 

 Magosto 

 Samaín 

 Conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Nadal. 

 Día da Paz   

 Entroido. 

 Día Internacional da Muller Traballadora 

 Semana da prensa. 



 Día do Libro 

 Día Mundial da Saúde. 

 Día de Europa 

 Semana das Letras Galegas. O EDNL elaborará un calendario de actividades para esa 

semana. 

 Día do Medio Ambiente. 

 Fin de curso académico. Realizarase un festival de fin de curso. 

 Excursión de Fin de curso (data sen determinar). 

 OUTROS: indicar que acudiremos a diferentes actividades dependendo da oferta que haxa 

para este curso. 

 

15.- PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO 

GRAO DE CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS E OBXECTIVOS DA ETAPA, POR 

PARTE DO ALUMNADO. 

Nas reunión mensuais do equipo docente e, máis concretamente, nas de avaliación, valorarase o 

grao de consecución das competencias básicas e obxectivos da etapa por parte dos alumnos, así 

como outros aspectos de gran importancia que inflúen na formación do alumnado. 

Este control realizarase coa axuda dunha ficha de seguimento. 

 

16.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE. 

En relación a programación: os ítems que establecemos para "comprobar si", con respecto aos 

tres ámbitos de actuación son: 

 

Con respecto ao contexto: 

 SI NON 

As estratexias establecidas para informar a comunidade educativa deron o resultado esperado e 

houbo unha boa participación por parte desta. 

  

Os recursos existentes do medio e apoios externos foron funcionais nas estratexias de coordinación 

establecidas. 

  

A coordinación coa familia contou cunha boa colaboración desta última.   

A coordinación coas administracións locais e apoios externos permitiu conseguir as finalidades 

propostas. 

  

A comunidade educativa participou activamente en festas e talleres establecidos durante o curso 

escolar. 

  

 



Con respecto ao centro: 

 SI NON 

Os aspectos establecidos nos documentos organizativos aseguraron a integración e 

desenvolvemento dos alumnos con necesidades especificas de apoio educativo. 

  

A información transmitida a titores e profesores foi a axeitada e serviu para que o seu traballo cos 

alumnos fose individualizado e adecuado ás súas necesidades especificas. 

  

As vías de coordinación establecidas, a nivel interno, permitiron a posta en práctica das medidas de 

atención á diversidade. 

  

Os recursos do centro apoiaron a formación do profesorado no seu traballo respecto aos alumnos 

con necesidades específicas. 

  

A organización dos tempos permitiuo apoio aos alumnos nunha situación o máis normalizada 

posible. 

  

A información obtida, a nivel da acción titorial, foi suficiente para atender ás necesidades dos 

alumnos. 

  

O proceso de avaliación permitiu valorar de xeito obxectivo o proceso de ensino e de aprendizaxe.   

 

Con respecto aos alumnos: 

 SI NON 

Adquiriron un coñecemento axeitado das necesidades dos seus compañeiros.   

As actividades programadas a nivel de centro favoreceron o desenvolvemento nos alumnos de 

habilidades e actitudes axustadas. 

  

Os alumnos utilizaron funcionalmente o material establecido máis especificamente para eles.   

Mostran interese e curiosidade nas actividades que se lles formulan   

Manifestan habilidades no uso das NNTT   

 

AUTOAVALIACIÓN: 

A organización que levei a cabo na programacióm permitiume conseguir os obxectivos propostos. 

A elaboración dos documentos do centro, vías de coordinación, entrevistas, ... apoiou o funcionamento do centro, 

formación de profesores, implicación da familia, comunidade educativa e a atención ás necesidades específicas de 

apoio educativo dos alumnos. 

A organización que establecín nos programas foi a adecuada respecto aos propios alumnos e axentes educativos 

implicados nestes. 

 
Ao remate de cada trimestre avaliarase a través deste CUESTIONARIO a programación. 

 Os obxectivos e contidos son os axeitados para conseguir un adecuado grao de 



desenvolvemento das competencias básicas? 

 O tipo de actividades, a súa secuenciación, a súa variedade, e a súa posta en práctica 

favorecen o desenvolvemento das competencias básicas? 

 A metodoloxía empregada está favorecendo o desenvolvemento das competencias 

básicas? 

 Os recursos utilizados son axeitados para traballar os contidos propostos? 

 As medidas adoptadas respecto a atención á diversidade abranguen a todos os alumnos? 

 Os criterios de avaliación dannos unha información obxectiva para seguir mellorando a 

nosa práctica educativa? 

 

 

17.- PARTICIPACIÓN DE PAIS, NAIS E TITORES/AS LEGAIS NO PROCESO EDUCATIVO. 

Para dar cumprimento ao establecido no artigo 7º do Decreto 105/2014, contémplanse as 

seguintes medidas: 

 Reunións conxuntas co titor/a do grupo ao inicio de curso, onde se expoñen as liñas 

básicas da programación do curso. 

 Unha hora de atención semanal a pais/nais cos titores/as e profesorado docente do grupo. 

 Dispoñibilidade do profesorado para facilitar as entrevistas cos pais/nais en horario 

acordado previamente, de non poder facelas na sesión establecida. 

 Comunicación constante coas familias a través dunha axenda. 

 Programa “Visitas Ilustres”, onde se lle ofrece ós familiares a posibilidade de acudir ó 

centro en horario lectivo para explicar ós nenos/as cuestións do seu interese e realizar breves 

actividades con eles. 

 

 

 

18.- MEDIDAS PRECISAS PARA FACER PÚBLICOS E COMUNICAR ÁS FAMILIAS OS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, AS 

ESTRATEXIAS E OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, ASÍ COMO OS CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN. 

As medidas que se establecen para publicar e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os 

estándares de aprendizaxe, as estratexias e instrumentos de avaliación e os criterios de 

promoción son as seguintes: 

 Información nas reunión conxuntas de grupo ao inicio do curso escolar e nas posteriores 

reunións individuais. 

 Poñer a disposición da comunidade educativa unha copia da programación depositada na 

Xefatura de Estudos. 



 


