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Introdución e contextualización 

Esta programación fundaméntase no establecido no Real Decreto 126/2014 do Ministerio 

de Educación, Cultura e Deporte, do 28 de Febreiro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación primaria, no Decreto do 4 de setembro de 2014 da Consellería de 

Educación de Galicia polo que se establece o Currículo de Educación Primaria pra Galicia 

(DOG 9/9/2014) , e a Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa. 



Toda programación responde a unha tentativa de racionalizar a práctica didáctica de 

maneira que evitemos un desenvolvemento arbitrario; é por iso que seguimos un plan, unha 

programación.  

A programación didáctica integrarase na Programación xeral anual, de acordo co disposto 

no artigo 125 da Lei Orgánica 2/2006, e será elaborada polos mestres que integran o 

equipo de nivel atendendo á necesaria coordinación entre os cursos que compoñen a 

etapa, así como entre as diferentes áreas que o integran. 

CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO. 

O colexio no que se vai desenvolver esta programación é o C.P.I. Plurilingüe de Vedra. Dito 

centro está situado no Concello de Vedra, núcleo de poboación rural e nivel socioeconómico 

e cultural medio baixo. 

O 5º nivel de Educación Primaria  neste curso 2018-19  está formado por un grupo de 26 

alumnos/as. 

O profesorado que imparte clases neste nivel é o seguinte: 

Dona Dina Fiorella García Vázquez (Mestra-titora e mestra de Art) 

Dona Marisol López Tarrío (Mestra de Música) 

Don David O. Casal Devesa (Mestre de E.Física). 

Dona Carmen AreánTaboada (Mestra de L. Inglesa) 

Dona Covadonga Avello García (Mestra de E. Relixiosa). 

Dona Verónica Moreira Coello (Mestra de Audición e Linguaxe) 

Dona Noelia Garrido Otero ( Mestra de Pedagoxía Terapéutica) 

Auxliar de conversa: Maeve Elizabeth McLouqhlin  

 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

Características evolutivas dos nenos/as entre 10 e 11 anos. 

Desenvolvemento Socioafectivo e Intelectual 

O período de indade comprendio entre os dez e os once anos, que se corresponde co quinto 

nivel da Educación Primaria, caracterízase por unha serie de rasgos evolutivos que afectan 

ao desenvolvemento socioafectivo e intelectual dos nenos. 

Desenvolvemento Socioafectivo 

Os nenos/as revelan unha autonomía e unha autodeterminación que ata agora non 

mostraran e que constitúe un dos rasgos esenciais desta etapa de desenvolvemento; pero, 

ao mesmo tempo, continúan sendo moi sensibles ás influencias do seu grupo. Pódese dicir 

que os nenos/as necesitan ao grupo para comprender o seu mundo e requiren de estímulos 

suficientes para exteriorizar de forma controlada a súa afectividade. 



Desenvolvemento Intelectual 

Os nenos/as desta idade teñen unha visión máis obxetiva da realidade e alcanzan maior 

capacidade de operar cos sistemas de símbolos da linguaxe, as matemáticas e a vida 

social. Adquiren mecanismos mentais que os distancian do mundo dos obxetos 

directamente percibidos e das acións concretas sobre os obxetos. No seu lugar, agora 

poden operar con símbolos, ainda que, sen duda, necesitan axuda para realizar estar 

operacións; ademáis empezan a comprender que nunha situación dada interveñen e 

funcionan moitos factores, e tratan de separalos. En xeral, aos once anos desenvólvese o 

dominio das operacións formais e dos razonamentos, que levan a indentificas as 

consecuencias dos feitos ou a decudir novas ideas de outras xa coñecidas. 

  



Concreción dos obxectivos por curso 

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. 

 

 

Contribución ao desenvolvementos das competencias clave. 

Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 

competenciais e concrecións para cada estandar 

Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca, 

selecciona e organiza 

información concreta e 

relevante, analízaa, 

obtén conclusións, 

elabora informes e 

comunica os resultados 

en diferentes soportes. 

CCL, CSIEE, 

CAA, CD, 

CMCCT 

CNB1.1.1. Buscar, seleccionar 

e organizar información 

concreta e relevante, analízala, 

obter conclusións, e comunicar 

os resultados. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.2. Expresa 

oralmente e por escrito, 

de forma clara e 

ordenada contidos 

relacionados coa área 

manifestando a 

comprensión de textos 

orais e/ou escritos. 

CCL, 

CMCCT 

CNB1.1.2. Expresar oralmente 

e por escrito, de forma clara e 

ordenada contidos 

relacionados coa área 

manifestando a comprensión 

de textos orais e/ou escritos. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.3. Emprega de 

forma autónoma o 

tratamento de textos 

(axuste de páxina, 

inserción de ilustracións 

ou notas etc.). 

CCL, CSIEE, 

CMCCT, CD 

CNB1.1.3. Empregar de forma 

autónoma o tratamento de 

textos (axuste de páxina, 

inserción de ilustracións ou 

notas etc.). 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.4. Manexa 

estratexias axeitadas 

para acceder á 

información dos textos 

de carácter científico 

CMCCT, 

CAA, CCL 

CNB1.1.4. Manexar estratexias 

axeitadas para acceder á 

información dos textos de 

carácter científico. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

CNB1.1.5. Efectúa 

búsquedas guiadas de 

información na rede. 

CAA, 

CMCCT, CD 

CNB1.1.5. Efectúar búsquedas 

guiadas de información na 

rede. 

Todo 

o 

curso 
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predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facer 

predicións sobre sucesos naturais, 

integrar datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.6. Coñece e 

aplica estratexias de 

acceso e traballo na 

rede. 

CAA, 

CMCCT, CD 

CNB1.1.6. Coñecer e aplica 

estratexias de acceso e 

traballo na rede. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.2. Establecer conxecturas tanto 

respecto de sucesos que ocorren 

dunha forma natural como sobre 

os que ocorren cando se provocan 

a través dun experimento ou 

dunha experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta 

autonomía na 

planificación e execución 

de accións e tarefas e 

ten iniciativa na toma de 

decisións. 

CSIEE, 

CAA, 

CMCCT 

CNB1.2.1. Manifestar  certa 

autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas 

e ter iniciativa na toma de 

decisións 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.3. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o coidado 

pola seguridade propia e a dos 

seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo uso 

adecuado dos materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza 

estratexias para realizar 

traballos de forma 

individual e en equipo, 

amosando habilidades 

para a resolución 

pacífica de conflitos. 

CAA, CSC, 

CMCCT, 

CSIEE 

CNB1.3.1. Utilizar estratexias 

para realizar traballos de forma 

individual e en equipo. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.3. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o coidado 

pola seguridade propia e a dos 

seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo uso 

adecuado dos materiais. 

CNB1.3.2. Coñece e 

emprega as normas de 

uso e de seguridade dos 

instrumentos, dos 

materiais de traballo e 

das tecnoloxías da 

información e 

comunicación 

CMCCT, 

CSC, CD 

CNB1.3.2. Coñecer e 

empregar as normas de uso e 

de seguridade dos 

instrumentos, dos materiais de 

traballo e das tecnoloxías da 

información e comunicación 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.3. Traballar de forma 

cooperativa, apreciando o coidado 

pola seguridade propia e a dos 

seus compañeiros/as, coidando as 

ferramentas e facendo uso 

adecuado dos materiais. 

CNB1.3.3. Utiliza algúns 

recursos ao seu alcance 

proporcionados polas 

tecnoloxías da 

información para 

comunicarse e colaborar. 

CD, CAA, 

CMCCT 

CNB1.3.3. Utilizar algúns 

recursos ao seu alcance 

proporcionados polas 

tecnoloxías da información 

para comunicarse e colaborar. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.4. Realizar proxectos, 

experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar 

informes coas conclusións en 

diferentes soportes. 

CNB1.4.1. Realiza 

proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións 

formulando problemas, 

enunciando hipóteses, 

seleccionando o material 

necesario, realizando, 

extraendo conclusións e 

comunicando os 

resultados. 

CMCCT, 

CCL, CAA, 

CSIEE 

CNB1.4.1. Realizar proxectos, 

experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións, 

seleccionando o material  

necesario, realizando, 

extraendo conclusións e 

comunicando os resultados. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B1.4. Realizar proxectos, 

experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións e presentar 

informes coas conclusións en 

diferentes soportes. 

CNB1.4.2. Presenta un 

informe, de forma oral ou 

escrita, empregando 

soportes variados, 

recollendo información 

de diferentes fontes 

(directas, libros, internet) 

cando traballa de forma 

CMCCT, 

CCL, CSC, 

CD, CAA, 

CSIEE 

CNB1.4.2. Presentar un 

informe, de forma oral ou 

escrita, empregando soportes 

variados, recollendo 

información de diferentes 

fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo 

Todo 

o 

curso 
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individual ou en equipo 

na realización de 

proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións. 

na realización de proxectos, 

experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B2.1. Identificar e localizar os 

principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo 

algunhas relacións fundamentais 

entre eles. 

CNB2.1.1. Identifica e 

localiza os principais 

órganos implicados na 

realización das funcións 

vitais do corpo humano. 

CMCCT CNB2.1.1. Identificar e 

localizar os principais órganos 

implicados na realización das 

funcións vitais do corpo 

humano. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B2.1. Identificar e localizar os 

principais órganos implicados na 

realización das funcións vitais do 

corpo humano, establecendo 

algunhas relacións fundamentais 

entre eles. 

CNB2.1.2. Identifica as 

principais características 

dos aparellos 

respiratorio, dixestivo, 

locomotor, circulatorio e 

excretor e explica as 

principais funcións. 

CMCCT CNB2.1.2. Identificar  as 

principais características dos 

aparellos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, 

circulatorio e excretor e explica 

as principais funcións. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B2.3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, coñecendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida.3º 

CNB2.3.1. Investiga 

sobre enfermidades 

relacionadas cunha 

alimentación inadecuada 

e presenta conclusións 

en diversos soportes. 

CMCCT, 

CSC 

CNB2.3.1. Investigar sobre 

enfermidades relacionadas 

cunha alimentación 

inadecuada e presenta 

conclusións. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B2.3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, coñecendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida. 

CNB2.3.2. Coñece os 

principios das dietas 

equilibradas, e elabora 

menús variados 

identificando ás prácticas 

saudables. 

CMCCT, 

CCL, CSC 

CNB2.3.2. Coñecer os 

principios das dietas 

equilibradas, e elabora menús 

variados identificando ás 

prácticas saudables. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B2.3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables, coñecendo as 

repercusións para a saúde do seu 

modo de vida. 

CNB2.3.3. Recoñece os 

efectos nocivos do 

consumo de alcohol e 

drogas. 

CMCCT, 

CSC 

CNB2.3.3. Recoñecer os 

efectos nocivos do consumo 

de alcohol e drogas. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.1. Coñecer a estrutura dos 

seres vivos: células, tecidos, tipos, 

órganos, aparellos e sistemas. 

Identificar as principais 

características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e 

describe a estrutura dos 

seres vivos: células, 

tecidos, órganos, 

aparellos e sistemas, 

nomeando as principais 

características e 

funcións de cada un 

deles. 

CMCCT, 

CCL 

CNB3.1.1. Identificar e 

describir a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, 

órganos, aparellos e sistemas, 

nomeando as principais 

características e funcións de 

cada un deles. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características 

e tipos. 

CNB3.2.1. Clasifica aos 

seres vivos e nomea as 

principais características 

atendendo ao seu reino: 

Reino animal. Reino das 

plantas. Reino dos 

fungos e outros reinos 

empregando criterios 

científicos e medios 

tecnolóxicos. 

CMCT CNB3.2.1. Clasificar aos seres 

vivos e nomear as principais 

características atendendo ao 

seu reino: Reino animal. Reino 

das plantas. Reino dos fungos. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características 

CNB3.2.2. Utiliza guías 

na identificación 

científica de animais 

CMCT CNB3.2.2. Utilizar guías na 

identificación científica de 

animais vertebrados, 

2º 

trim. 
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e tipos. vertebrados, 

invertebrados e plantas. 

invertebrados e plantas 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.3. Investigar as características 

de ecosistemas do seu contorno 

mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando 

diversas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

CNB3.3.1. Coñece e 

explica, con 

rigorosidade, as 

principais características 

e compoñentes dun 

ecosistema. 

CMCCT, 

CCL 

CNB3.3.1. Coñecer e explicar  

as principais características e 

compoñentes dun ecosistema. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.3. Investigar as características 

de ecosistemas do seu contorno 

mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando 

diversas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

CNB3.3.2. Investiga con 

criterio científico, 

ecosistemas próximos e 

presenta resultados en 

diferentes soportes. 

CMCCT, 

CCL 

CNB3.3.2. Investigar con 

criterio científico, ecosistemas 

próximos e presenta 

resultados en diferentes 

soportes. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.3. Investigar as características 

de ecosistemas do seu contorno 

mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando 

diversas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

CNB3.3.3. Identifica 

algunhas actuacións 

humanas que modifican 

o medio natural e as 

causas de extinción de 

especies e explica 

algunhas actuacións 

para o seu coidado. 

CMCCT, 

CSC 

CNB3.3.3. Identificar algunhas 

actuacións humanas que 

modifican o medio natural e as 

causas de extinción de 

especies e explicar algunhas 

actuacións para o seu coidado. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.3. Investigar as características 

de ecosistemas do seu contorno 

mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando 

diversas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

CNB3.3.4. Usa a lupa e 

outros medios 

tecnolóxicos para a 

observación científica. 

CMCCT CNB3.3.4. Usar a lupa e outros 

medios tecnolóxicos para a 

observación científica. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B3.3. Investigar as características 

de ecosistemas do seu contorno 

mediante a recollida de datos, 

facendo hipóteses, empregando 

diversas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes, mostrando 

interese pola rigorosidade e 

hábitos de respecto e coidado cara 

aos seres vivos. 

CNB3.3.5. Observa e 

rexistra algún proceso 

asociado á vida dos 

seres vivos, utiliza os 

instrumentos e os 

medios audiovisuais e 

tecnolóxicos apropiados 

e comunica de xeito oral 

e escrito os resultados. 

CMCCT, 

CCL, CD 

CNB3.3.5. Observar e rexistrar 

algún proceso asociado á vida 

dos seres vivos, utilizar os 

instrumentos e os medios 

audiovisuais e tecnolóxicos 

apropiados e comunicar de 

xeito oral e escrito os 

resultados. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.1. Coñecer e comparar para 

clasificar materiais segundo as 

súas propiedades observables: 

dureza, solubilidade, estado de 

agregación e condutividade 

térmica. 

CNB4.1.1. Coñece e 

clasifica materiais 

segundo as súas 

propiedades (dureza, 

solubilidade, estado de 

agregación e 

condutividade térmica). 

CMCCT CNB4.1.1. Coñecer e clasificar 

algúns materiais segundo as 

súas propiedades. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

B4.2. Realizar experiencias 

sinxelas e pequenas 

CNB4.2.1. Utiliza 

diferentes 

CMCCT CNB4.2.1. Utilizar diferentes 

procedementos para 

1º 

trim. 
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NATUREZA investigacións para determinar: a 

masa e o volume dun corpo e as 

principais características da 

flotación dos corpos. 

procedementos para 

determinar a medida da 

masa e do volume dun 

corpo. 

determinar a medida da masa 

e do volume dun corpo. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.2. Realizar experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións para determinar: a 

masa e o volume dun corpo e as 

principais características da 

flotación dos corpos. 

CNB4.2.2. Describe a 

diferenza entre masa e 

volume. 

CMCCT, 

CCL 

CNB4.2.2. Describir a 

diferenza entre masa e 

volumen. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.2. Realizar experiencias 

sinxelas e pequenas 

investigacións para determinar: a 

masa e o volume dun corpo e as 

principais características da 

flotación dos corpos. 

CNB4.2.3. Identifica e 

explica as principais 

características da 

flotación nun medio 

líquido. 

CMCCT, 

CCL 

CNB4.2.3. Identificar e explicar 

as principais características da 

flotación nun medio líquido. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.3. Identificar e explicar as 

características das fontes de 

enerxía renovables e non 

renovables e a súa influencia no 

desenvolvemento sostible. 

CNB4.3.1. Identifica e 

explica as diferenzas 

entre enerxías 

renovables e non 

renovables e argumenta 

sobre as accións 

necesarias para o 

desenvolvemento 

enerxético, sostible e 

equitativo. 

CMCCT, 

CCL, CSC 

CNB4.3.1. Identificar e explicar 

as diferenzas entre enerxías 

renovables e non renovables. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.4. Realizar experiencias 

sinxelas, de forma cooperativa, 

sobre reaccións químicas 

habituais na vida cotiá; formular 

problemas, enunciar hipóteses, 

seleccionar o material necesario, 

extraer conclusións e comunicar 

os resultados en diferentes 

soportes. 

CNB4.4.1. Realiza 

experiencias sinxelas, en 

equipo, sobre reaccións 

químicas habituais na 

vida cotiá; formular 

problemas, enunciar 

hipóteses, seleccionar o 

material necesario, 

extraer conclusións e 

comunicar os resultados 

en diferentes soportes. 

CMCCT, 

CAA, 

CSIEE, CCL, 

CD 

CNB4.4.1. Realizar 

experiencias sinxelas, en 

equipo, sobre reaccións 

químicas habituais na vida 

cotiá. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.4. Realizar experiencias 

sinxelas, de forma cooperativa, 

sobre reaccións químicas 

habituais na vida cotiá 

CNB4.4.2. Identifica 

produtos químicos 

habituais no fogar e os 

posibles riscos para o 

organismo. 

CMCCT CNB4.4.2. Identificar algúns 

produtos químicos habituais no 

fogar e os posibles riscos para 

o organismo. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.4. Realizar experiencias 

sinxelas, de forma cooperativa, 

sobre reaccións químicas 

habituais na vida cotiá 

CNB4.4.3. Identifica e 

explica os símbolos de 

perigo máis comúns na 

etiquetaxe. 

CMCCT CNB4.4.3. Identificar e explicar 

os símbolos de perigo máis 

comúns na etiquetaxe. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B4.4. Realizar experiencias 

sinxelas, de forma cooperativa, 

sobre reaccións químicas 

habituais na vida cotiá 

CNB4.4.4. Respecta as 

normas de uso, de 

seguridade, de 

conservación e de 

mantemento dos 

instrumentos de 

observación e dos 

materiais de traballo, na 

aula e no centro. 

CMCCT CNB4.4.4. Respectar as 

normas de uso, de seguridade, 

de conservación e de 

mantemento dos instrumentos 

de observación e dos materiais 

de traballo, na aula e no 

centro. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.1. Planificar e construír, de 

forma cooperativa, un circuíto 

eléctrico simple que responda a un 

problema dado, atendendo ás 

normas de seguridade. 

CNB5.1.1. Observa e 

identifica os elementos 

dun circuíto eléctrico e 

constrúe un. 

CMCCT, 

CSIEE 

CNB5.1.1. Observar e 

identificar os elementos dun 

circuíto eléctrico e constrúe un. 

1º 

trim. 
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CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.1. Planificar e construír, de 

forma cooperativa, un circuíto 

eléctrico simple que responda a un 

problema dado, atendendo ás 

normas de seguridade. 

CNB5.1.2. Observa, 

identifica e explica 

algúns efectos da 

electricidade da vida 

cotiá. 

CMCCT, 

CCL 

CNB5.1.2. Observar, identificar 

e explicar algúns efectos da 

electricidade da vida cotiá. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.1. Planificar e construír, de 

forma cooperativa, un circuíto 

eléctrico simple que responda a un 

problema dado, atendendo ás 

normas de seguridade. 

CNB5.1.3. Expón 

exemplos de materiais 

condutores e illantes, 

argumentado a súa 

exposición. 

CMCCT, 

CCL 

CNB5.1.3. Expoñer exemplos 

de materiais condutores e 

illantes, argumentado a súa 

exposición. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.2. Investigar sobre a evolución 

dun obxecto, aparello ou máquina 

ao longo da historia, utilizando 

distintas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes. 

CNB5.2.1. Coñece 

algúns dos grandes 

descubrimentos e 

inventos da humanidade 

e explica os beneficios 

ou riscos para á 

sociedade. 

CMCCT, 

CCL, CSC 

CNB5.2.1. Coñecer algúns dos 

grandes descubrimentos e 

inventos da humanidade. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.2. Investigar sobre a evolución 

dun obxecto, aparello ou máquina 

ao longo da historia, utilizando 

distintas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes. 

CNB5.2.2. Valora e 

describe a influencia do 

desenvolvemento 

tecnolóxico nas 

condicións de vida e no 

traballo. 

CMCCT, 

CCL, CSC 

CNB5.2.2. Valorar e describir  

a influencia do 

desenvolvemento tecnolóxico 

nas condicións de vida e no 

traballo. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZA 

B5.2. Investigar sobre a evolución 

dun obxecto, aparello ou máquina 

ao longo da historia, utilizando 

distintas fontes de información e 

presentando os resultados en 

diferentes soportes. 

CNB5.2.3. Coñece e 

explica algúns dos 

avances da ciencia no 

fogar e na vida cotiá, na 

medicina, na cultura e no 

lecer, na arte, na música, 

no cine e no deporte e 

nas tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

CMCCT, 

CCL, CSC, 

CCEC 

CNB5.2.3. Coñecer e explicar 

algúns dos avances da ciencia 

en diferentes ámbitos. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.1.Realizar un traballo de 

investigación que supoña a busca, 

selección e organización de 

información sobre fenómenos 

previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do resultados. 

CSB1.1.1.Busca 

información 

(empregando as TIC e 

outras fontes directas e 

indirectas), selecciona a 

información relevante, a 

organiza, analiza, obtén 

conclusións sinxelas e 

as comunica oralmente 

e/ou por escrito. 

CAA, CD, 

CMCCT, 

CCL 

CSB1.1.1.Buscar información 

(empregando as TIC e outras 

fontes directas e indirectas), 

seleccionar a información 

relevante,  organizala, 

analisala, e obter conclusións 

sinxelas e comunicalas  

oralmente e/ou por escrito. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.1.Realizar un traballo de 

investigación que supoña a busca, 

selección e organización de 

información sobre fenómenos 

previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do resultados. 

CSB1.1.2.Manifesta 

autonomía na 

planificación e execución 

de accións e tarefas, ten 

iniciativa na toma de 

decisións e asume 

responsabilidades. 

CSIEE, CAA CSB1.1.2.Manifestar 

autonomía na planificación e 

execución de accións e 

tarefas, ter iniciativa na toma 

de decisións e asumir 

responsabilidades. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.1.Realizar un traballo de 

investigación que supoña a busca, 

selección e organización de 

información sobre fenómenos 

previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do resultados. 

CSB1.1.3.Realiza as 

tarefas encomendadas e 

presenta os traballos de 

maneira ordenada, clara 

e limpa. 

CAA, CCL, 

CMCCT 

CSB1.1.3.Realizar as tarefas 

encomendadas e presentar os 

traballos de maneira ordenada, 

clara e limpa. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.2.Empregar estratexias de 

traballo cooperativo, adoitar un 

CSB1.2.1.Participa en 

actividades individuais e 

CSC, CAA CSB1.2.1.Participar en 

actividades individuais e de 

Todo 

o 
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comportamento de respecto e 

tolerancia ante as diferentes ideas 

e achegas alleas nos diálogos e 

debates, valorando o esforzo e 

amosando actitudes de 

cooperación, participación e 

respecto cara aos demais. 

de grupo, e emprega 

estratexias de traballo 

cooperativo valorando o 

esforzo e o coidado do 

material. 

grupo, e empregar estratexias 

de traballo cooperativo 

valorando o esforzo e o 

coidado do material. 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.2.Empregar estratexias de 

traballo cooperativo, adoitar un 

comportamento de respecto e 

tolerancia ante as diferentes ideas 

e achegas alleas nos diálogos e 

debates, valorando o esforzo e 

amosando actitudes de 

cooperación, participación e 

respecto cara aos demais. 

CSB1.2.2.Adopta un 

comportamento 

responsable, construtivo 

e solidario, respectando 

diferentes ideas e 

achegas nos debates e 

recoñecendo a 

cooperación e o diálogo 

como principios básicos 

do funcionamento 

democrático. 

CSC, CAA CSB1.2.2.Adoptar un 

comportamento responsable, 

construtivo e solidario, 

respectando diferentes ideas e 

achegas nos debates e 

recoñecendo a cooperación e 

o diálogo como principios 

básicos do funcionamento 

democrático. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 

claves e conceptos necesarios 

para ser capaz de ler, escribir e 

falar sobre Ciencias sociais, así 

como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

CSB1.3.1.Emprega de 

maneira axeitada o 

vocabulario adquirido 

para ser capaz de ler, 

escribir e falar sobre 

Ciencias sociais. 

CCL, CAA, 

CMCCT, 

CSC 

CSB1.3.1.Empregar de 

maneira axeitada o vocabulario 

adquirido para ser capaz de 

ler, escribir e falar sobre 

Ciencias sociais. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 

claves e conceptos necesarios 

para ser capaz de ler, escribir e 

falar sobre Ciencias sociais, así 

como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

CCB1.3.2.Expón 

oralmente de forma clara 

e ordenada, contidos 

relacionados coa área, 

que manifesten a 

comprensión de textos 

orais e /ou escritos de 

carácter xeográfico, 

social e histórico. 

CCL, 

CMCCT, 

CSC, CAA 

CCB1.3.2.Expoñer oralmente 

de forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 

claves e conceptos necesarios 

para ser capaz de ler, escribir e 

falar sobre Ciencias sociais, así 

como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

CSB1.3.3.Analiza 

informacións 

relacionadas coa área e 

manexa imaxes, táboas, 

gráficos, esquemas, 

resumos e as 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

CCL, CD, 

CMCCT, 

CSC 

CSB1.3.3.Analizar 

informacións relacionadas coa 

área e manexar imaxes, 

táboas, gráficos, esquemas, 

resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.1.Explicar como é e de que 

forma se orixinou o Universo e os 

seus principais compoñentes. 

CSB2.1.1.Describe como 

é e de que forma se 

orixinou o Universo e 

explica os seus 

principais compoñentes 

identificando galaxia, 

estrela, planeta, satélite, 

asteroide e cometa. 

CMCCT, 

CCL 

CSB2.1.1.Describir como é e 

de que forma se orixinou o 

Universo e explicar os seus 

principais compoñentes 

identificando galaxia, estrela, 

planeta, satélite, asteroide e 

cometa. 

1º 

Trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.2.Describir as características 

principais do Sistema Solar 

identificando diferentes tipos de 

astros e as súas características. 

CSB2.2.1. Describe as 

características, 

compoñentes do 

Sistema Solar, 

localizando o Sol no 

centro do mesmo e os 

planetas segundo a súa 

proximidade. 

CMCCT, 

CCL 

CSB2.2.1. Describir as 

características, compoñentes 

do Sistema Solar, localizando 

o Sol no centro do mesmo e os 

planetas segundo a súa 

proximidade. 

1º 

trim. 
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CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a 

Lua no sistema solar, explicando 

as suas caracteristicas, 

movementos, consecuencias e 

calcular os fusos horarios. 

CSB2.3.1. Define e 

representa o movemento 

de translacion terrestre, 

o eixe do xiro e os polos 

xeograficos, asocia as 

estacions do ano ao seu 

efecto combinado e 

calcula os fusos 

horarios. 

CMCCT, 

CCL, CAA 

CSB2.3.1. Definir e 

representar o movemento de 

translacion terrestre e asociar 

as estacions do ano ao seu 

efecto. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a 

Lua no sistema solar, explicando 

as suas caracteristicas, 

movementos, consecuencias e 

calcular os fusos horarios. 

CSB2.3.2.Explica o día e 

a noite como 

consecuencia da 

rotación terrestre e como 

unidades para medir o 

tempo. 

CMCCT, 

CCL, CAA 

CSB2.3.2.Explicar o día e a 

noite como consecuencia da 

rotación terrestre. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.3. Localizar o planeta Terra e a 

Lua no sistema solar, explicando 

as suas caracteristicas, 

movementos, consecuencias e 

calcular os fusos horarios. 

CSB2.3.3.Define a 

translación da Lúa 

identificando e 

nomeando as fases 

lunares. 

CMCCT, 

CCL 

CSB2.3.3.Definir a translación 

da Lúa identificando e 

nomeando as fases lunares. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.4.Describir correctamente 

planos e mapas, incluíndo os 

planisferios, interpretando a súa 

escala e signos convencionais. 

CSB2.4.1.Identifica e 

clasifica os diferentes 

tipos de mapas, define 

que é a escala nun mapa 

e emprega e interpreta 

os signos convencionais 

máis usuais que poden 

aparecer nel. 

CMCCT, 

CAA 

CSB2.4.1.Identificar e clasificar 

os diferentes tipos de mapas, e 

interpretar os signos 

convencionais máis usuais que 

poden aparecer nel. 

1 º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.5.Identificar os elementos que 

inflúen no clima, explicando como 

actúan nel e adquirindo unha idea 

básica de clima e dos factores 

determinan o clima en España. 

CSB2.5.1.Define clima, 

nomea os seus 

elementos e identifica os 

factores que determinan 

en España. 

CMCCT, 

CCL 

CSB2.5.1.Definir clima e 

nomear os seus elementos. 

1 º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.6.Recoñecer as zonas 

climáticas mundiais e os tipos de 

clima de España identificando 

algunhas das súas características 

básicas. 

CSB2.6.1.Explica que é 

unha zona climática, 

nomeando as tres zonas 

climáticas do planeta e 

describindo as súas 

características principais. 

CMCCT, 

CCL 

CSB2.6.1.Explicar que é unha 

zona climática, nomeando as 

tres zonas climáticas do 

planeta. 

1 º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.6.Recoñecer as zonas 

climáticas mundiais e os tipos de 

clima de España identificando 

algunhas das súas características 

básicas. 

CSB2.6.2 Describe e 

sinala nun mapa os tipos 

de climas de España, e 

as zonas ás que afecta 

cada un, interpretando e 

analizando climogramas 

de distintos territorios de 

España e 

relacionándoos co clima 

ao que pertence. 

CMCCT, 

CAA, CCL 

CSB2.6.2 Describir e sinalar 

nun mapa os tipos de climas 

de España. 

1 º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.7.Explicar que é unha paisaxe, 

identificar os principais elementos 

que a compoñen e as 

características das principais 

paisaxes de España 

CSB2.7.1.Define 

paisaxe, identifica os 

seus elementos e explica 

as características das 

principais paisaxes de 

España valorando a súa 

diversidade. 

CCL, CSC, 

CAA 

CSB2.7.1.Definir paisaxe, 

identificar os seus elementos e 

explicar as características das 

principais paisaxes de España 

valorando a súa diversidade. 

1 º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.8.Describir as características 

do relevo de España e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun 

mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun 

mapa as principais 

unidades de relevo en 

España e as súas 

vertentes hidrográficas. 

CMCCT CSB2.8.1.Localizar nun mapa 

as principais unidades de 

relevo en España e as súas 

vertentes hidrográficas. 

2º 

trim. 
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CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.8.Describir as características 

do relevo de España e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun 

mapa. 

CSB2.8.2.Sitúa nun 

mapa os mares, océanos 

e os grandes ríos de 

España. 

CMCCT CSB2.8.2.Situar nun mapa os 

mares, océanos e os grandes 

ríos de España. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.9.Explicar a importancia da 

intervención humana no medio e 

favorecer o desenvolvemento 

sostible. 

CSB2.9.1.Explica a 

importancia do coidado 

do medio, así como as 

consecuencias da acción 

humana neste. 

CSC, CCL CSB2.9.1.Explicar a 

importancia do coidado do 

medio, así como as 

consecuencias da acción  

humana neste. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B2.9.Explicar a importancia da 

intervención humana no medio e 

favorecer o desenvolvemento 

sostible. 

CSB2.9.2.Favorece o 

desenvolvemento 

sostible e o consumo 

responsable. 

CSC, CAA CSB2.9.2.Favorecer o 

desenvolvemento sostible e o 

consumo responsable. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.1.Explicar a importancia que 

ten a Constitución para o 

funcionamento do Estado español, 

así como os dereitos, deberes e 

liberdades recollidos nesta. 

CSB3.1.1.Identifica, 

respecta e valora os 

principios democráticos 

máis importantes 

establecidos na 

Constitución e explica a 

importancia que a 

Constitución ten para o 

funcionamento do 

Estado español. 

CSC, CCL CSB3.1.1.Identificar, respectar 

e valorar os principios 

democráticos máis importantes 

establecidos na Constitución. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.2.Identificar as institucións 

políticas que se derivan da 

Constitución. Funcións e 

organización. 

CSB3.2.1.Identifica as 

principais institucións do 

Estado español e 

describe as súas 

funcións e a súa 

organización. 

CSC, CCL CSB3.2.1.Identificar as 

principais institucións do 

Estado español. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.2.Identificar as institucións 

políticas que se derivan da 

Constitución. Funcións e 

organización. 

CSB3.2.2.Identifica e 

comprende a división de 

poderes do Estado e 

cales son as atribucións 

recollidas na 

Constitución para cada 

un deles. 

CCL, CSC CSB3.2.2.Identificar  a división 

de poderes do Estado e cales 

son as atribucións recollidas 

na Constitución para cada un 

deles. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.3.Describir a organización 

territorial do Estado español así 

como os órganos de goberno. 

CSB3.3.1.Explica a 

organización territorial de 

España, nomea as 

estruturas básicas de 

goberno e localiza en 

mapas políticos as 

distintas comunidades 

autónomas que forman 

España, así como as 

súas provincias. 

CCL, CSC CSB3.3.1.Explicar a 

organización territorial de 

España, nomear as estruturas 

básicas de goberno e localizar 

en mapas políticos as distintas 

comunidades autónomas que 

forman España, así como as 

súas provincias. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística do 

Estado español respectando as 

diferenzas. 

CSB3.4.1.Valora, 

partindo da realidade do 

estado español, a 

diversidade cultural, 

social, política e 

lingüística nun mesmo 

territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

CSC, CCL CSB3.4.1.Valorar, partindo da 

realidade do estado español, a 

diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun 

mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.5.Comprender e interpreta os 

principais conceptos demográficos 

e os factores xeográficos, sociais, 

económicos ou culturais que 

inciden nos datos de poboación. 

CSB3.5.1.Define 

demografía e poboación, 

comprende os principais 

conceptos demográficos 

e os principais factores 

que afectan á de 

poboación. 

CMCCT, 

CCL, CSC 

CSB3.5.1.Definir demografía e 

poboación e comprender os 

principais conceptos 

demográficos. 

2º 

trim. 
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CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.5.Comprender e interpreta os 

principais conceptos demográficos 

e os factores xeográficos, sociais, 

económicos ou culturais que 

inciden nos datos de poboación. 

CSB3 5.2.Interpreta 

unha pirámide de 

poboación e outros 

gráficos usados no 

estudo da poboación. 

CMCCT, 

CAA 

CSB3 5.2.Interpreta unha 

pirámide de poboación e 

outros gráficos usados no 

estudo da poboación. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.6.Distinguir os principais trazos 

da poboación española explicando 

a súa evolución e a súa 

distribución demográfica e 

representándoa graficamente. 

CSB3.6.1.Describe os 

principais rasgos da 

poboación española. 

CCL, CSC CSB3.6.1.Describir os 

principais rasgos da poboación 

española. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.6.Distinguir os principais trazos 

da poboación española explicando 

a súa evolución e a súa 

distribución demográfica e 

representándoa graficamente. 

CSB3.6.2.Explica o 

proceso da evolución da 

poboación en España e 

describe a incidencia 

que tiveron nesta, 

factores como a 

esperanza de vida ou a 

natalidade. 

CCL, CSC CSB3.6.2.Explicar o proceso 

da evolución da poboación en 

España e describe a incidencia 

que tiveron nesta, factores 

como a esperanza de vida ou 

a natalidade. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.6.Distinguir os principais trazos 

da poboación española explicando 

a súa evolución e a súa 

distribución demográfica e 

representándoa graficamente. 

CSB3.6.3.Describe os 

factores que condicionan 

a distribución da 

poboación española. 

CCL, CSC CSB3.6.3.Describir os factores 

que condicionan a distribución 

da poboación española. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.6.Distinguir os principais trazos 

da poboación española explicando 

a súa evolución e a súa 

distribución demográfica e 

representándoa graficamente. 

CSB3.6.4 Sitúa nun 

mapa os maiores 

núcleos de poboación en 

España e as zonas máis 

densamente poboadas. 

CSC CSB3.6.4 Situar nun mapa os 

maiores núcleos de poboación 

en España e as zonas máis 

densamente poboadas. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.7.Describir os movementos 

migratorios da poboación galega e 

de España explicando o éxodo 

rural, a emigración a Europa, e a 

chegada de emigrantes ao noso 

país e identificar os problemas 

actuais da poboación española. 

CSB3.7.1 Explica o 

éxodo rural, a 

emigración a Europa, e a 

chegada de inmigrantes 

ao noso país. 

CSB3.7.2.Identifica e 

describe os principais 

problemas actuais da 

poboación española: 

migracións, 

envellecemento, etc. 

CCL, CSC CSB3.7.1 Explicar o éxodo 

rural, a emigración a Europa, e 

a chegada de inmigrantes ao 

noso país. CSB3.7.2.Identificar 

e describir os principais 

problemas actuais da 

poboación española: 

migracións, envellecemento, 

etc. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.8.Explicar as diferenzas entre 

materias primas e os produtos 

elaborados, identificando as 

actividades que se realizan para 

obtelos. 

CSB3.8.1.Identifica e 

define materias primas e 

produto elaborado e os 

asocia coas actividades 

nas que se obteñen. 

CCL, CSC CSB3.8.1.Identificar e definir 

materias primas e produto 

elaborado e asocialos coas 

actividades nas que se 

obteñen. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.8.Explicar as diferenzas entre 

materias primas e os produtos 

elaborados, identificando as 

actividades que se realizan para 

obtelos. 

CSB3 8.2 Describe 

ordenadamente o 

proceso de obtención 

dun produto ata a súa 

venda e identifica os 

sectores aos que 

pertencen. 

CCL, CSC, 

CMCCT 

CSB3 8.2 Describir 

ordenadamente o proceso de 

obtención dun produto ata a 

súa venda e identificar os 

sectores aos que pertencen. 

1º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.9.Identificar as actividades que 

pertencen a cada un dos sectores 

económicos, describir as 

características destes 

recoñecendo as principais 

actividades económicas de 

España e Europa. 

CSB3.9.1.Identifica os 

tres sectores de 

actividades económicas 

e clasifica distintas 

actividades no grupo ao 

que pertencen. 

CMTC, CSC CSB3.9.1.Identificar os tres 

sectores de actividades 

económicas e clasifica 

distintas actividades no grupo 

ao que pertencen. 

2º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B3.9.Identificar as actividades que 

pertencen a cada un dos sectores 

CSB3.9.2.Explica as 

actividades relevantes 

CCL, CSC CSB3.9.2.Explicar as 

actividades relevantes dos 

2º 

trim. 
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económicos, describir as 

características destes 

recoñecendo as principais 

actividades económicas de 

España e Europa. 

dos sectores primario, 

secundario e terciario en 

España e Europa e as 

súas localizacións nos 

territorios 

correspondentes. 

sectores primario, secundario 

e terciario en España e Europa 

e as súas localizacións nos 

territorios correspondentes. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.1.Explicar as características de 

cada tempo histórico estudado e 

certos acontecementos desas 

épocas que determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia. 

CSB4.1.1Identifica a 

idea de idade da historia 

e data a Idade Media e 

Moderna, asociándoas 

aos feitos que marcan os 

seus inicios e finais. 

CSC, 

CMCCT, 

CCL, CCEC 

CSB4.1.1Identificar a idea de 

idade da historia e data a 

Idade Media e Moderna, 

asociándoas aos feitos que 

marcan os seus inicios e finais. 

3º 

trim. 

 

 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.2.Coñecer a importancia das 

fontes históricas para o estudo da 

historia, diferenciando entre fontes 

primarias e secundarias. 

CSB4.2.1.Coñece 

algunhas fontes da 

historia representativas 

de cada unha das idades 

da historia, facendo 

fincapé na Idade 

Contemporánea. 

CSC, 

CMCCT, 

CAA, CCEC 

CSB4.2.1.Coñecer algunhas 

fontes da historia 

representativas de cada unha 

das idades da historia. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

relevantes. 

CSB4.3.1.Usa diferentes 

técnicas para localizar 

no tempo e no espazo 

feitos do pasado, 

percibindo a duración, a 

simultaneidade e as 

relacións entre os 

acontecementos. 

CSC, 

CMCCT, 

CAA, CCEC 

CSB4.3.1.Usar diferentes 

técnicas para localizar no 

tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a duración, 

a simultaneidade e as 

relacións entre os 

acontecementos. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha 

liña do tempo as etapas 

históricas máis 

importantes da Idade 

Media e Idade Moderna 

en España. 

CMCCT, 

CSC, CCEC 

CSB4.4.1.Situar nunha liña do 

tempo algún as etapas 

históricas. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.2.Identifica e 

localiza no tempo e no 

espazo os feitos 

fundamentais da historia 

medieval e moderna de 

España, describindo as 

principais características 

de cada unha delas. 

CMCCT, 

CSC, CCEC, 

CCL 

CSB4.4.2.Identificar e localizar 

no tempo e no espazo os feitos 

fundamentais da historia 

medieval e moderna de 

España, describindo as 

principais características de 

cada unha delas. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.3.Explica 

aspectos relacionados 

coa forma de vida e 

organización social de 

España das distintas 

épocas históricas 

estudadas. 

CSC, CCEC, 

CAA 

CSB4.4.3. Explicar aspectos 

básicos da forma de vida e 

organización social de España 

nos reinos cristiáns, época dos 

Reis Católicos. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.4. Describe en 

orde cronolóxica os 

principais movementos 

artísticos e culturais da 

Idade Media e da Idade 

Moderna en España 

citando aos seus 

representantes máis 

significativos. 

CMCCT, 

CSC, CCEC 

CSB4.4.4. Describir en orde 

cronolóxica os principais 

movementos artísticos e 

culturais da Idade Media e da 

Idade Moderna en España 

citando aos seus 

representantes máis 

significativos. 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

CSB4.4.5.Identifica as 

características distintivas 

das culturas que 

CCEC, CSC, 

CCL 

CSB4.4.5.Identificar as 

características distintivas das 

culturas que conviviron nos 

3º 

trim. 
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políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

conviviron nos reinos 

peninsulares durante a 

Idade Media describindo 

a evolución política e os 

distintos modelos 

sociais. 

reinos peninsulares durante a 

Idade Media describindo a 

evolución política e os distintos 

modelos sociais. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.4.Identificar e localizar no 

tempo e no espazo os procesos e 

e acontecementos históricos, 

políticos, sociais e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución. 

CSB4.4.6.Explica as 

características da Idade 

Moderna e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo 

da historia neste período 

de tempo (Monarquía 

dos Austrias, s. XVIXVII. 

Os Borbóns, s. XVIII). 

CSC, CCL, 

CCEC 

CSB4.4.6.Explicar as 

características da Idade 

Moderna e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia neste período de 

tempo (Monarquía dos 

Austrias, s. XVIXVII. Os 

Borbóns, s. XVIII). 

3º 

trim. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.5.Desenvolver a curiosidade 

por coñecer as formas da vida 

humana no pasado, valorando a 

importancia que teñen os restos 

para o coñecemento e estudo da 

historia e como patrimonio cultural 

que hai que coidar e legar. 

CSB4.5.1.Identifica, 

valora e respecta o 

patrimonio natural, 

histórico, cultural e 

artístico e asume as 

responsabilidades que 

supón a súa 

conservación e mellora. 

CSC, CCEC CSB4.5.1.Identificar, valorar e 

respectar o patrimonio natural, 

histórico, cultural e artístico e 

asumir as responsabilidades 

que supón a súa conservación 

e mellora. 

Todo 

o 

curso 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

B4.6.Valorar a importancia dos 

museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos onde se 

ensina e aprende, amosando unha 

actitude de respecto á súa 

contorna e á súa cultura, 

apreciando a herdanza cultural. 

CSB4.6.1.Aprecia a 

herdanza cultural a 

escala local e nacional 

como a riqueza 

compartida que hai que 

coñecer, preservar e 

coidar. 

CSC, CCEC CSB4.6.1.Apreciar a herdanza 

cultural a escala local e 

nacional como a riqueza 

compartida que hai que 

coñecer, preservar e coidar. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha valoración 

posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as 

súas apreciacións 

persoais sobre o feito 

artístico musical. 

CCL, CCEC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha valoración 

posterior. 

EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as 

impresións e os 

sentimentos que lle 

provoca a audición 

dunha peza musical. 

CCL, CCEC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha valoración 

posterior. 

EMB1.1.3. Respecta as 

opinións dos 

compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC Respectar as opinión dos 

compañeiros e compañeiras. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.1. Escoitar obras de 

características ou estilos e 

compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións 

existentes, e facer unha valoración 

posterior. 

EMB1.1.4. Coñece, 

entende e respecta as 

normas de 

comportamento en 

audicións e 

representacións 

musicais. 

CSC Coñecer, entender e respectas 

as normas de comportamento 

en audicións e representacións 

musicais. 

 

EDUCACIÓ

N 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

EMB1.2.1. Describe e dá 

información salientable 

CCEC, CCL Non  
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ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

sobre elementos da 

linguaxe musical 

presentes nas 

manifestacións musicais 

e nos sons do contexto. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e 

clasifica tipos de voces, 

e agrupacións vocais e 

corais. 

CCEC, CAA, 

CCL 

Distinguir e clasificar tipos de 

voces (soprano, contralto, 

tenor e baixo), e agrupacións 

vocais (duo, cuarteto, coro). 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.2. Identifica e 

describe variacións e 

contrastes de velocidade 

e intensidade tras a 

escoita de obras 

musicais. 

CCEC, CAA, 

CCL 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.3. Identifica, 

clasifica e completa os 

compases traballados. 

CCEC, 

CMCCT 

Identificar, clasificar e 

completar os compases 

traballados. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas ou 

fragmentos, e describir os 

elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.4. Identifica e 

utiliza correctamente os 

elementos da linguaxe 

musical traballados. 

CCEC Identificar e utilizar 

correctamente os elementos 

da linguaxe musical (notas 

musicais no pentagrama, 

compases, figuras musicais) 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

asistencia a espectáculos, festas, 

accións na rúa, festivais e 

concertos, así como intercambiar 

esa información co fin de contribuír 

á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o 

tempo de lecer. 

EMB1.4.1. Procura e 

selecciona a información 

de xeito autónomo e con 

sentido crítico. 

CAA, CD, 

CSIEE 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

asistencia a espectáculos, festas, 

accións na rúa, festivais e 

concertos, así como intercambiar 

esa información co fin de contribuír 

á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o 

tempo de lecer. 

EMB1.4.2. Planifica o 

traballo respectando as 

ideas e as contribucións 

das demais persoas. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a 

asistencia a espectáculos, festas, 

accións na rúa, festivais e 

concertos, así como intercambiar 

esa información co fin de contribuír 

á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o 

tempo de lecer. 

EMB1.4.3. Expón a 

información de maneira 

clara, limpa e ordenada, 

en varios soportes. 

CIEE, CCL, 

CD 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de 

xeito visual e auditivo os 

instrumentos. 

CCEC, CAA Identificar de xeito visual e 

auditivo os instrumentos 

(corda, vento, percusión) 
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EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.2. Clasifica os 

instrumentos atendendo 

á súa forma de producir 

o son (aerófonos, 

cordófonos, 

membranófonos, 

idiófonos e electrófonos). 

CCEC, CAA, 

CCL 

Clasificar os instrumentos 

atendendo á súa forma de 

producir o son. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.5. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, e identificar as 

principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.5.3. Procura 

información, organízaa e 

preséntaa sobre a 

música e os 

instrumentos doutras 

culturas. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.1. Establece 

unha relación entre o 

que escoita e 

represéntao nun 

musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.2. Identifica as 

partes dunha peza 

musical sinxela, e 

representa graficamente 

a súa estrutura. 

CCEC, 

CMCCT, 

CAA 

Identificar as partes dunha 

peza musical sinxela. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.6. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.6.3. Representa 

graficamente, con 

linguaxe convencional ou 

non, os trazos 

característicos da 

música escoitada. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de 

acontecementos, creadores e 

profesionais en relación coas artes 

plásticas e a música. 

EMB1.7.1. Identifica as 

manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

CCEC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B1.7. Buscar, seleccionar e 

organizar informacións sobre 

manifestacións artísticas do 

patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de 

acontecementos, creadores e 

profesionais en relación coas artes 

plásticas e a música. 

EMB1.7.2. Expón a 

información recollida de 

xeito ordenado, e 

achega evidencias do 

traballo realizado. 

CCL, CD Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante 

a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e 

utiliza a linguaxe musical 

tratada para a 

interpretación de obras. 

CCEC, CAA Coñecer e utilizar a linguaxe 

musical tratada para a 

interpretación de obras. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante 

a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

EMB2.1.2. Traduce á 

linguaxe musical 

convencional melodías e 

ritmos. 

CCEC, CAA Non  
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accións de mellora. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante 

a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.3. Interpreta 

pezas vocais e 

instrumentais sinxelas 

con distintos 

agrupamentos, con e 

sen acompañamento 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.1 Interpretar un repertorio 

básico de acompañamentos, 

cancións e pezas instrumentais, 

en solitario ou en grupo, mediante 

a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.4. Fai avaliación 

da interpretación 

amosando interese e 

esforzo por mellorar 

CAA Amosar interese e esforzó por 

mellorar. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.1. Crea e 

representa mediante 

grafías convencionais e 

non convencionais os 

sons dunha obra musical 

sinxela, creada, 

individualmente ou en 

grupos no contexto da 

aula. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.2. Crea unha 

peza musical sinxela a 

partir da selección, a 

combinación e a 

organización dunha serie 

de elementos dados 

previamente, coñecidos 

ou manexados. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.3. Amosa 

respecto e 

responsabilidade no 

traballo individual e 

colectivo. 

CSC Amosar respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.2. Participar en producións 

musicais sinxelas de xeito 

desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

respecto e colaboración. 

EMB2.2.4. Realiza 

acompañamentos 

sinxelos de cancións e 

melodías relacionadas 

coa propia cultura. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega 

instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos 

e informáticos para crear 

acompañamentos. 

CCEC, CD, 

CAA 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.2. Constrúe 

algún instrumento 

orixinal ou similar a un 

existente. 

CCEC, CAA Non  

EDUCACIÓ

N 

B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

EMB3.1.1. Identifica e 

utiliza o corpo como 

CCEC, CSC Non  
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ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

coordinación coas demais 

persoas, para realizar 

representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

instrumento para a 

expresión de 

sentimentos e emocións, 

e como forma de 

interacción social. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais 

persoas, para realizar 

representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.2. Inventa e 

reproduce pequenas 

coreografías que 

corresponden coa forma 

interna dunha obra 

musical de forma sinxela 

binaria, ternaria e rondó. 

CCEC, CAA, 

CMCCT 

Reproducir pequeñas 

coreografías. 

 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a 

postura e a coordinación 

coa música cando 

interpreta danzas. 

CCEC, 

CMCCT 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

EMB3.2.2. Coñece e 

identifica danzas de 

diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa 

achega ao patrimonio 

artístico e cultural. 

CCEC, CSC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da 

cultura galega e doutras culturas. 

EMB3.2.3. Reproduce e 

goza interpretando 

danzas tradicionais 

galegas e doutras 

culturas. 

CCEC, CSC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.3. Improvisar en grupo danzas 

e movementos rítmicos sobre 

temas fixados con anterioridade ou 

con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

EMB3.3.1. Planifica a 

coreografía de acordo 

coa estrutura musical 

dada. 

CSIEE, 

CAA, 

CMCCT 

Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.3. Improvisar en grupo danzas 

e movementos rítmicos sobre 

temas fixados con anterioridade ou 

con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

EMB3.3.2. Colabora co 

grupo en coordinación e 

con respecto cara ás 

demais persoas. 

CSC Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

B3.3. Improvisar en grupo danzas 

e movementos rítmicos sobre 

temas fixados con anterioridade ou 

con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

EMB3.3.3. Expón as 

valoracións e as 

informacións recollidas 

ao longo do proceso de 

creación. 

CCL Non  

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

B3.3. Improvisar en grupo danzas 

e movementos rítmicos sobre 

temas fixados con anterioridade ou 

EMB3.3.4. Amosa 

interese por mellorar o 

produto final, e fai unha 

CAA Non  
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(EDUCACIÓ

N MUSICAL) 

con sons extraídos do contexto, 

expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con 

claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

avaliación crítica do 

resultado. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.1. Distinguir as diferenzas 

fundamentais entre as imaxes 

fixas e en movemento, 

clasificándoas seguindo patróns 

aprendidos. 

EPB1.1.1. Recoñece as 

imaxes fixas e en 

movemento e clasifícaas 

CCEC, 

CSIEE 

EPB1.1.1. Recoñecer as 

imaxes fixas e en movemento 

e clasificalas. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.1. Distinguir as diferenzas 

fundamentais entre as imaxes 

fixas e en movemento, 

clasificándoas seguindo patróns 

aprendidos. 

EPB1.1.2. Debuxa 

aspectos da vida cotiá. 

CCEC, 

CSIEE 

EPB1.1.2. Debuxar aspectos 

da vida cotiá. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.2. Identificar e describir os 

materiais, utensilios e soportes, 

texturas, formas e colores; 

comprobando as posibilidades que 

achegan para a creación artística. 

EPB1.2.1. Identifica os 

recursos e os materiais 

utilizados para elaborar 

unha obra. 

CCEC, CCL EPB1.2.1. Identificar os 

recursos e os materiais 

utilizados para elaborar unha 

obra. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.2. Identificar e describir os 

materiais, utensilios e soportes, 

texturas, formas e colores; 

comprobando as posibilidades que 

achegan para a creación artística. 

EPB1.2.2. Analiza as 

posibilidades de 

materiais, texturas, 

formas e cores aplicadas 

sobre diferentes 

soportes. 

CCEC EPB1.2.2. Recoñecer as 

posibilidades de materiais, 

texturas, formas e cores 

aplicadas sobre diferentes 

soportes. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.3. Aproximarse á lectura, 

análise e interpretación da arte e 

as imaxes fixas e en movemento 

nos seus contextos culturais e 

históricos, comprendendo, de 

maneira crítica, o significado e 

función social, sendo capaz de 

elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB1.3.1 . Coñece a 

evolución da fotografía 

desde o branco/negro á 

cor, do formato papel ao 

dixital, e valora as 

posibilidades que 

proporciona a tecnoloxía. 

CCEC, CCL EPB1.3.1. Coñercer a 

evolución da fotografía. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.3. Aproximarse á lectura, 

análise e interpretación da arte e 

as imaxes fixas e en movemento 

nos seus contextos culturais e 

históricos, comprendendo, de 

maneira crítica, o significado e 

función social, sendo capaz de 

elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB 1.3.2. Realiza 

fotografías utilizando 

medios tecnolóxicos, 

analizando, a posteriori, 

se o encadre é o máis 

axeitado para o 

propósito inicial. 

CCEC, CCL EPB 1.3.2. Realizar fotografías 

utilizando medios tecnolóxicos. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B1.3. Aproximarse á lectura, 

análise e interpretación da arte e 

as imaxes fixas e en movemento 

nos seus contextos culturais e 

históricos, comprendendo, de 

maneira crítica, o significado e 

función social, sendo capaz de 

elaborar imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB 1.3.3. Recoñece os 

diferentes temas da 

fotografía. 

CCEC EPB 1.3.3. Recoñecer os 

diferentes temas da fotografía. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

B2.1. Experimentar coas imaxes 

como unha ferramenta para 

deseñar documentos de 

EPB2.1.1. Realiza 

composicións que 

transmitan emocións e 

CCEC, 

CSIEE, CCL 

EPB2.1.1. Realizar 

composicións que transmitan 

emocións e sensacións 

1º 

trim. 
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(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

información e comunicación 

(carteis, guías, folletos etc.) 

sensacións básicas, 

utilizando distintos 

elementos e recursos 

para os axustar ás 

necesidades. 

básicas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.1. Experimentar coas imaxes 

como unha ferramenta para 

deseñar documentos de 

información e comunicación 

(carteis, guías, folletos etc.) 

EPB2.1.2. Busca un 

cartel e confecciona o 

seu propio anuncio. 

CCEC, 

CSIEE 

EPB2.1.2. Buscar un cartel e 

confeccionar o seu propio 

anuncio. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.2. Realizar planos, mapas e 

carteis, individualmente e en 

grupo; manexando as ferramentas 

básicas do debuxo xeométrico. 

EPB2.2.1. Confecciona 

planos, e mapas simples 

coa axuda das 

ferramentas básicas, 

individualmente e en 

grupo. 

CCEC, 

CMCCT, 

CSC 

EPB2.2.1. Confeccionar 

planos, e mapas simples coa 

axuda das ferramentas 

básicas, individualmente e en 

grupo. 

3º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.2. Realizar planos, mapas e 

carteis, individualmente e en grupo 

EPB2.2.2. Utiliza e 

manexa os elementos 

que estruturan o espazo 

gráfico (cuadrícula). 

CCEC, 

CMCT 

EPB2.2.2. Utilizare manexar os 

elementos que estruturan o 

espazo gráfico (cuadrícula). 

3º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.2. Realizar planos, mapas e 

carteis, individualmente e en grupo 

EPB2.2.3. Participa nas 

actividades propostas e 

amosa interese por elas, 

colaborando sempre que 

se trate dun traballo en 

grupo 

CSC EPB2.2.3. Participar nas 

actividades propostas e 

amosar interese por elas, 

colaborando sempre que se 

trate dun traballo en grupo 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

EPB2.3.1. Representa 

con claroscuro a 

sensación espacial de 

composicións 

volumétricas. 

CCEC, CCL EPB2.3.1. Representar con 

claroscuro a sensación 

espacial de composicións 

volumétricas. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

EPB2.3.2. Experimenta 

coa superposición de 

planos para crear 

volume. 

CCEC, 

CMCT 

EPB2.3.2. Experimentar coa 

superposición de planos para 

crear volume. 

3º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

EPB2.3.3. Utiliza a liña 

horizontal como 

elemento expresivo para 

proporcionar sensación 

de profundidade. 

CCEC, 

CMCT 

EPB2.3.3. Utilizala liña 

horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar 

sensación de profundidade. 

3º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

EPB2.3.4. Combina e 

analiza as cores para as 

utilizar correctamente na 

composición. 

CCEC EPB2.3.4. Combinar e analizar 

as cores para utilizalas 

correctamente na composición. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

EPB2.3.5. Aproveita a 

diferenza das texturas 

achegadas polos lapis 

de cores e as ceras. 

CCEC EPB2.3.5. Aproveitar a 

diferenza das texturas 

achegadas polos lapis de 

cores e as ceras. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ B2.3. Imaxinar, debuxar e elaborar EPB2.3.6. Constrúe CCEC, EPB2.3.6. Construir  obxectos 3º 
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N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

obras tridimensionais con 

diferentes materiais. 

obxectos tridimensionais. CSIEE tridimensionais. trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.1. Debuxa 

formas, figuras e 

elementos do contexto 

con dimensións, 

proporcións, cores e 

tamaños axeitados. 

CCEC, CAA EPB2.4.1. Debuxar formas, 

figuras e elementos do 

contexto con dimensións, 

proporcións, cores e tamaños 

axeitados. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.2. Organiza os 

espazos das súas 

producións 

bidimensionais, 

utilizando conceptos 

básicos de composición, 

equilibrio e proporción. 

CCEC, 

CMCT 

EPB2.4.2. Organizar os 

espazos das súas producións 

bidimensionais. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.3. Analiza e 

compara as texturas 

naturais e artificiais, así 

como as texturas visuais 

e táctiles, sendo capaz 

de realizar traballos 

artísticos utilizando estes 

coñecementos. 

CCEC, 

CMCT 

Realizar traballos con  texturas 

naturais e artificiais. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.4. Distingue o 

tema ou xénero de obras 

plásticas. 

CCEC, 

CMCT 

EPB2.4.4. Distinguir o tema ou 

xénero dalgunhas  obras 

plásticas. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.4. Representa, de forma 

persoal, ideas, accións e 

situacións valéndose dos 

elementos que configuran a 

linguaxe visual. 

EPB2.4.5. Realiza 

imaxes humanas, 

animais e casas, 

partindo dun bosquexo. 

CCEC, 

CSIEE 

EPB2.4.5. Realizar imaxes 

humanas, animais e casas, 

partindo dun bosquexo. 

2º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.5. Participar con interese, 

coidando e respectando o 

material, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a 

iniciativa e a creatividade, 

respectando as normas e as 

regras previamente establecidas. 

EPB2.5.1. Valora os 

elementos e os recursos 

empregados para 

conseguir o efecto que 

máis se axuste ao 

resultado final. 

CCEC, CSC EPB2.5.1. Valorar os 

elementos e os recursos 

empregados para conseguir o 

efecto que máis se axuste ao 

resultado final. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.5. Participar con interese, 

coidando e respectando o 

material, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a 

iniciativa e a creatividade, 

respectando as normas e as 

regras previamente establecidas. 

EPB2.5.2. Coida e 

respecta os materiais, os 

utensilios e os espazos 

utilizados. 

CSC EPB2.5.2. Coidar e respectar 

os materiais, os utensilios e os 

espazos utilizados. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.5. Participar con interese, 

coidando e respectando o 

material, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a 

iniciativa e a creatividade, 

respectando as normas e as 

regras previamente establecidas. 

EPB2.5.3. Participa e 

amosa interese polas 

actividades propostas, 

colaborando na recollida 

e na organización do 

material. 

CSC EPB2.5.3. Participar e amosar 

interese polas actividades 

propostas, colaborando na 

recollida e na organización do 

material. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ B2.6. Amosar interese polo EPB2.6.1. Completa e CCEC, CSC EPB2.6.1. Completar e realizar Todo 
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N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades 

e a presentación. 

realiza os debuxos 

utilizando os 

coñecementos 

aprendidos. 

os debuxos utilizando os 

coñecementos aprendidos. 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.6. Amosar interese polo 

traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades 

e a presentación. 

EPB2.6.2. Presenta as 

tarefas con orde e 

limpeza respectando as 

normas e indicacións 

establecidas. 

CSC, CCEC EPB2.6.2. Presentar  as 

tarefas con orde e limpeza 

respectando as normas e 

indicacións establecidas. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.6. Amosar interese polo 

traballo, apreciando e valorando a 

correcta realización de actividades 

e a presentación. 

EPB2.6.3. Amosa 

interese polo traballo e a 

aplicación, apreciando a 

correcta realización dos 

exercicios e actividades. 

CSC, CCEC EPB2.6.3. Amosar interese 

polo traballo e a aplicación, 

apreciando a correcta 

realización dos exercicios e 

actividades. 

Todo 

o 

curso 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B2.7. Utilizar e manexar as 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como medio de 

información, investigación e 

deseño. 

EPB2.7.1. Emprega as 

novas tecnoloxías para 

se iniciar no deseño 

dixital, no tratamento de 

imaxes ou na animación. 

CD, CCEC EPB2.7.1. Empregar as novas 

tecnoloxías para se iniciar no 

deseño dixital, no tratamento 

de imaxes ou na animación. 

3º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.1 Coñece e usa 

as principais ferramentas 

básicas do debuxo 

xeométrico (regra, 

escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.) 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.1 Coñecer e usar as 

principais ferramentas básicas 

do debuxo xeométrico (regra, 

escuadro, cartabón, 

semicírculo etc.) 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.2. Utiliza o 

trazado de rectas 

paralelas. 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.2. Utilizar o trazado de 

rectas paralelas. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.3. Traza ángulos 

rectos, de 30 e de 60 

graos utilizando as 

ferramentas básicas. 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.3. Trazar ángulos 

rectos, de 30 e de 60 graos 

utilizando as ferramentas 

básicas. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.4. Manexa os 

efectos visuais da 

perspectiva para 

debuxar triángulos e 

cuadriláteros. 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.4. Manexar os efectos 

visuais da perspectiva para 

debuxar triángulos e 

cuadriláteros. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.5. Representa e 

aplica adecuadamente o 

eixe de simetría. 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.5. Representar e 

aplicar o eixe de simetría. 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA) 

B3.1. Coñecer e utilizar as 

ferramentas básicas do debuxo 

xeométrico. 

EPB3.1.6. Representa 

formas xeométricas con 

precisión e coa axuda da 

cuadrícula e as 

ferramentas básicas. 

CCEC, 

CMCCT 

EPB3.1.6. Representar formas 

xeométricas . 

1º 

trim. 

EDUCACIÓ B1.1. Opinar coherentemente con EFB1.1.1. Adopta unha CSC, CAA,   
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N FÍSICA actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

actitude crítica ante as 

modas e a imaxe 

corporal dos modelos 

publicitarios. 

CSIEE 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.2. Explica aos 

seus compañeiros e 

compañeiras as 

características dun xogo 

practicado na clase e o 

seu desenvolvemento. 

CCL, CAA, 

CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.3. Mostra boa 

disposición para 

solucionar os conflitos de 

xeito razoable. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.4. Recoñece e 

cualifica negativamente 

as condutas 

inapropiadas que se 

producen na práctica ou 

nos espectáculos 

deportivos. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, 

ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando 

en debates, e aceptando as 

opinións dos e das demais. 

EFB1.1.5. Demostra un 

nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas 

capacidades. 

CSC, 

CSIEE, CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con temas 

de interese na etapa, e compartila, 

utilizando fontes de información 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de 

apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as 

novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a 

información que se lle 

solicita. 

CD, CAA   

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con temas 

de interese na etapa, e compartila, 

utilizando fontes de información 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de 

apoio á área. 

EFB1.2.2. Presenta os 

seus traballos atendendo 

ás pautas 

proporcionadas, con 

orde, estrutura e limpeza 

e utilizando programas 

de presentación. 

CCL, CD, 

CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada con temas 

de interese na etapa, e compartila, 

utilizando fontes de información 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

EFB1.2.3. Expón as 

súas ideas de forma 

coherente e exprésase 

de forma correcta en 

diferentes situacións e 

respecta as opinións dos 

CCL, CSC   
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comunicación como recurso de 

apoio á área. 

e das demais. 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Ten interese 

por mellorar a 

competencia motriz. 

CSC, CAA   

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.2. Demostra 

autonomía e confianza 

en diferentes situacións, 

resolvendo problemas 

motores con 

espontaneidade e 

creatividade. 

CSIEE, 

CAA, CCEC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.3. Incorpora nas 

súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

CSC, 

CSIEE, CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.4. Participa na 

recollida e organización 

de material utilizado nas 

clases. 

CSC   

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.5. Acepta formar 

parte do grupo que lle 

corresponda e o 

resultado das 

competicións con 

deportividade 

CSC, CAA   

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e social 

responsable, respectándose a un 

mesmo e as demais persoas nas 

actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con 

interese e iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

EFB1.3.6. Recoñece e 

respecta as normas de 

educación viaria en 

contornos habituais e 

non habituais. 

CSC, CAA   

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar 

a propia realidade corporal e a dos 

e das demais, mostrando unha 

actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a 

diversidade de 

realidades corporais e de 

niveis de competencia 

motriz entre os nenos e 

CSC, CAA   
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nenas da clase. 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar 

a propia realidade corporal e a dos 

e das demais, mostrando unha 

actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.2. Toma de 

conciencia das 

esixencias e valoración 

do esforzo que 

comportan as 

aprendizaxes de novas 

habilidades. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza 

desprazamentos 

adaptándose a 

diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades físico-

deportivas e 

artísticoexpresivas 

axustándose a 

parámetros espazo-

temporais e intentando 

manter o equilibrio 

postural. 

CSC, CCEC, 

CAA, CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo 

EFB3.1.2. Realiza a 

habilidade motriz básica 

de salto adaptándose a 

diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades 

físicodeportivas e 

artístico-expresivas, 

axustando a súa 

realización aos 

parámetros 

espazotemporais e 

intentando manter o 

equilibrio postural. 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo 

EFB3.1.3. Adapta as 

habilidades motrices 

básicas de manipulación 

de obxectos 

(lanzamento, recepción, 

golpeo etc.) a diferentes 

tipos de contornos e de 

actividades físico-

deportivas e 

artísticoexpresivas 

interiorizando e 

aplicando os xestos cos 

segmentos dominantes e 

iniciando a práctica cos 

non dominantes. 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo 

EFB3.1.4. Aplica as 

habilidades motrices de 

xiro a diferentes tipos de 

contornos e de 

actividades físico-

deportivas e 

artísticoexpresivas tendo 

en conta os dous eixes 

corporais e os dous 

sentidos, e axustando a 

súa realización aos 

CSC, CCEE, 

CAA, CSIEE 
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parámetros 

espazotemporais e 

intentando manter o 

equilibrio postural. 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo 

EFB3.1.5. Mantén o 

equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo 

EFB3.1.6. Realiza 

actividades físicas e 

xogos no medio natural 

ou en contornos non 

habituais, adaptando as 

habilidades motrices á 

diversidade e incerteza 

procedente da contorno 

e ás súas posibilidades. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa 

personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos 

utilizando os recursos 

expresivos do corpo 

individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

CCEC, CSC, 

CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

EFB4.1.2. Representa 

ou expresa movementos 

a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, 

individualmente, en 

parellas ou grupos. 

CCEC, CSC, 

CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

EFB4.1.3. Coñece e leva 

a cabo bailes e danzas 

representativas da 

cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha 

coreografía básica. 

CCEC, CAA, 

CSC, CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

EFB4.1.4. Constrúe e 

leva a cabo 

composicións grupais en 

interacción cos 

compañeiros e 

compañeiras utilizando 

os recursos expresivos 

do corpo e partindo de 

estímulos musicais ou 

plásticos. 

CCEC, CAA, 

CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades 

artísticoexpresivas. 

EFB4.2.1. Identifica a 

capacidade física básica 

implicada de forma máis 

significativa nas 

actividades expresivas. 

CMCCT, 

CSC, CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades 

artísticoexpresivas. 

EFB4.2.2. Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para 

a mellora das 

habilidades motrices 

implicadas nas 

actividades 

artísticoexpresivas. 

CMCCT, 

CAA, CSC 

  

EDUCACIÓ B5.1. Recoñecer os efectos do EFB5.1.1. Ten interese CSIEE, CAA   
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N FÍSICA exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

por mellorar as 

capacidades físicas. 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

EFB5.1.2. Relaciona os 

principais hábitos de 

alimentación coa 

actividade física 

(horarios de comidas, 

calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

CSC, CAA, 

CMCT 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

EFB5.1.3. Recoñece os 

efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a 

saúde e os prexudiciais 

do sedentarismo, dunha 

dieta desequilibrada e do 

consumo de alcohol, 

tabaco e outras 

substancias.. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

EFB5.1.4. Adopta 

hábitos posturais 

axeitados na súa vida 

cotiá e na práctica da 

actividade física, 

recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

CSC, CAA, 

CCL, CSIEE, 

CMCT 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha 

actitude responsable cara a un 

mesmo. 

EFB5.1.5. Realiza os 

quecementos de forma 

autónoma e sistemática. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a 

súa relación coa saúde. 

EFB5.2.1. Mostra unha 

mellora global con 

respecto ao seu nivel de 

partida das capacidades 

físicas orientadas á 

saúde. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a 

súa relación coa saúde. 

EFB5.2.2. Relaciona a 

frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas 

intensidades de esforzo. 

CAA, 

CMCCT, 

CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en 

conta as súas posibilidades e a 

súa relación coa saúde. 

EFB5.2.3. Comeza a 

adaptar a intensidade do 

seu esforzo ao tempo de 

duración da actividade. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

EFB5.3.1. Explica as 

lesións e enfermidades 

deportivas máis comúns, 

así como as accións 

preventivas e os 

primeiros auxilios 

básicos. 

CCL, CAA, 

CSC, 

CMCCT 
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EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en 

xogos e actividades 

EFB6.1.1. Utiliza os 

recursos adecuados 

para resolver situacións 

básicas de táctica 

individual e colectiva en 

diferentes situacións 

motrices. 

CSC, 

CSIEE, CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en 

xogos e actividades 

EFB6.1.2. Realiza 

combinacións de 

habilidades motrices 

básicas axustándose a 

un obxectivo e a uns 

parámetros 

espazotemporais. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica 

a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

EFB6.2.1. Recoñece as 

diferenzas, 

características entre 

xogos populares, 

deportes colectivos, 

deportes individuais e 

actividades na natureza. 

CCL, CCEE, 

CAA, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica 

a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

EFB6.2.2. Recoñece a 

riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos 

xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

CCEC, CAA, 

CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica 

a diversidade de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

EFB6.2.3. Realiza 

distintos xogos e 

deportes tradicionais de 

Galicia respectando 

principios e regras 

destes. 

CCEC, CAA, 

CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades 

físicodeportivas. 

EFB6.3.1. Identifica a 

capacidade física básica 

implicada de forma máis 

significativa nos 

exercicios. 

CMCCT, 

CSC, CAA 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades 

físicodeportivas. 

EFB6.3.2. Recoñece a 

importancia do 

desenvolvemento das 

capacidades físicas para 

a mellora das 

habilidades motrices. 

CMCCT, 

CAA, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades 

físicodeportivas. 

EFB6.3.3. Distingue en 

xogos e deportes 

individuais e colectivos 

estratexias de 

cooperación e de 

oposición. 

CMCCT, 

CAA, CSC 

  

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

EFB6.4.1. Faise 

responsable da 

eliminación dos residuos 

que se xeran as 

actividades no medio 

natural. 

CSC, CAA   
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EDUCACIÓ

N FÍSICA 

B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

EFB6.4.2. Utiliza os 

espazos naturais 

respectando a flora e a 

fauna do lugar. 

CSC, CAA   

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda 

de palabra, escoita atenta e 

incorporación ás intervencións dos 

e das demais. 

LCB1.1.1. Emprega a 

lingua oral e axusta os 

rexistros lingüísticos ao 

grao de formalidade dos 

contextos nos que 

produce o seu discurso: 

debates, exposicións 

planificadas, conversas. 

CCL, CAA, 

CSC 

Empregar a lingua oral en 

diferentes contextos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda 

de palabra, escoita atenta e 

incorporación ás intervencións dos 

e das demais. 

LCB1.1.2. Expresa 

ideas, pensamentos, 

opinións, sentimentos e 

emocións con claridade. 

CCL, CAA LCB1.1.2.Expresar ideas, 

pensamentos, opinións, 

sentimentos e emocións.. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando as 

normas da comunicación: quenda 

de palabra, escoita atenta e 

incorporación ás intervencións dos 

e das demais. 

LCB1.1.3. Aplica as 

normas 

sociocomunicativas: 

escoita activa, espera de 

quendas, participación 

respectuosa, adecuación 

á intervención da persoa 

interlocutora e normas 

básicas de cortesía. 

CCL, CAA, 

CSC 

LCB1.1.3. Aplicar as normas 

sociocomunicativas: escoita 

activa, espera de quendas, 

participación respectuosa, 

adecuación á intervención da 

persoa interlocutora e normas 

básicas de cortesía. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala nas producións 

propias. 

LCB1.2.1. Emprega 

recursos lingüísticos e 

non lingüísticos para 

comunicarse nas 

interaccións orais, 

recoñecendo o valor 

complementario e 

modificador destes. 

CCL LCB1.2.1. Empregar recursos 

lingüísticos e non lingüísticos 

para comunicarse nas 

interaccións orais. 

Todo 

el 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala nas producións 

propias. 

LCB1.2.2. Exprésase 

cunha pronunciación e 

unha dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entoación e volume 

axeitados. 

CCL LCB1.2.2. Expresarse cunha 

pronunciación e unha dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume axeitados. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala nas producións 

propias. 

LCB1.2.3. Interpreta de 

forma global o sentido de 

elementos básicos do 

texto (léxico e locucións). 

CCL LCB1.2.3. Interpretar de forma 

global o sentido de elementos 

básicos do texto (léxico e 

locucións). 

Todo 

o 

Curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.3. Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.1. Expresa as 

súas propias ideas 

comprensiblemente, 

substituíndo elementos 

básicos do modelo dado. 

CCL LCB1.3.1. Expresar as súas 

propias ideas 

comprensiblemente, 

substituíndo elementos 

básicos do modelo dado. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.3. Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.2. Participa 

activamente e con 

coherencia na secuencia 

das súas ideas en 

diversas situacións de 

comunicación: - diálogos 

-exposicións orais 

seguindo modelos e 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CSIEE 

LCB1.3.2. Participar 

activamente e con coherencia 

na secuencia das súas ideas 

en diversas situacións de 

comunicación. 

Todo 

o 

curso 
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guiadas, con axuda, 

cando cumpra, das 

tecnoloxías da 

información e 

comunicación. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.3. Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

axeitado e estrutura coherente. 

LCB1.3.3. Participa 

activamente nas tarefas 

de aula, cooperando en 

situación de aprendizaxe 

compartida. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

LCB1.3.3. Participar  

activamente nas tarefas de 

aula, cooperando en situación 

de aprendizaxe compartida. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.4. Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras a partir do 

seu contexto de uso 

LCB1.4.1. Utiliza o 

vocabulario axeitado a 

súa idade para 

expresarse con 

progresiva precisión nos 

diferentes contextos de 

comunicación. 

CCL LCB1.4.1. Utilizar o 

vocabulario axeitado a súa 

idade. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.4. Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras a partir do 

seu contexto de uso 

LCB1.4.2. Diferencia 

polo contexto o 

significado de 

correspondencias 

fonema-grafía idénticas. 

CCL LCB1.4.2. Diferenciar polo 

contexto o significado de 

correspondencias fonema-

grafía idénticas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.5. Recoñecer o tema e as 

ideas principais dos textos orais, e 

identificar ideas ou valores non 

explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.1. Comprende a 

de forma global a 

información xeral de 

textos orais de uso 

habitual,do ámbito 

escolar e social, 

identifica o tema e 

selecciona as ideas 

principais 

CCL, CAA LCB1.5.1. Comprender  de 

forma global a información 

xeral de textos orais de uso 

habitual. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.5. Recoñecer o tema e as 

ideas principais dos textos orais, e 

identificar ideas ou valores non 

explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.2. Recoñece a 

tipoloxía de textos orais 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e 

persuasivos). 

CCL, CAA LCB1.5.2. Recoñecer  a 

tipoloxía dalgúns textos orais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.5. Recoñecer o tema e as 

ideas principais dos textos orais, e 

identificar ideas ou valores non 

explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.3. Responde 

preguntas 

correspondentes á 

comprensión 

interpretativa. 

CCL LCB1.5.3. Responder 

preguntas correspondentes á 

comprensión interpretativa. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.5. Recoñecer o tema e as 

ideas principais dos textos orais, e 

identificar ideas ou valores non 

explícitos accesibles á súa idade. 

LCB1.5.4. Utiliza a 

información recollida 

para levar a cabo 

diversas actividades en 

situación de aprendizaxe 

individual ou colectivo. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

LCB1.5.4. Utilizar a 

información recollida para levar 

a cabo diversas actividades en 

situación de aprendizaxe 

individual ou colectivo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.6. Memorizar e reproducir 

textos axeitados á súa idade, seus 

gustos e intereses, utilizando con 

creatividade as distintas 

estratexias de comunicación oral. 

LCB1.6.1. Reproduce de 

memoria breves textos 

literarios ou non literarios 

e propios, axeitados aos 

seus gustos e intereses. 

CCL, CAA, 

CCEC 

LCB1.6.1. Reproducir de 

memoria breves textos 

literarios ou non literarios e 

propios, axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

B1.7. Producir textos orais breves 

e sinxelos adecuados ao nivel dos 

LCB1.7.1. Elabora 

comprensiblemente 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB1.7.1. Elaborar 

comprensiblemente textos 

Todo 

o 
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LITERATUR

A 

xéneros máis habituais imitando 

modelos: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

textos orais do ámbito 

escolar e social e de 

diferente tipoloxía, 

seguindo unha 

secuencia lineal, 

adecuados ao nivel e 

imitando modelos 

orais do ámbito escolar. curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.7. Producir textos orais breves 

e sinxelos adecuados ao nivel dos 

xéneros máis habituais imitando 

modelos: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

LCB1.7.1. Organiza e 

planifica o discurso 

axeitándose aos 

diferentes modos 

discursivos(narrar, 

expoñer, describir, 

informarse, dialogar) 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB1.7.1. Organizar e 

planificar o discurso 

axeitándose aos diferentes 

modos discursivos(narrar, 

expoñer, describir, informarse, 

dialogar) 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar, recoller 

datos, preguntar e repreguntar, 

participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente 

con claridade o propio xuízo 

persoal, de acordo á súa idade. 

LCB1.8.1. Emprega de 

xeito efectivo a linguaxe 

oral para comunicarse e 

aprender: escoita activa, 

recollida de datos, 

pregunta e repregunta, 

para obter información e 

verificar a comprensión. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

LCB1.8.1. Empregar de xeito 

efectivo a linguaxe oral para 

comunicarse e aprender. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar, recoller 

datos, preguntar e repreguntar, 

participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente 

con claridade o propio xuízo 

persoal, de acordo á súa idade. 

LCB1.8.2. Participa en 

enquisas e entrevistas, 

asegurándose mediante 

preguntas adecuadas, 

da comprensión propia e 

por parte da persoa 

interlocutora. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

LCB1.8.2. Participar en 

enquisas e entrevistas, 

asegurándose mediante 

preguntas adecuadas, da 

comprensión propia e por parte 

da persoa interlocutora. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar, recoller 

datos, preguntar e repreguntar, 

participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente 

con claridade o propio xuízo 

persoal, de acordo á súa idade. 

LCB1.8.3. Participa en 

debates explicando as 

súas opinións e ideas, 

emitindo xuízos persoais 

fundamentados sobre os 

temas e coa 

profundidade propia da 

súa idade. 

CCL, CAA, 

CSC, CSIEE 

LCB1.8.3. Participar en 

debates explicando as súas 

opinións e ideas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.9. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e 

experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.1. Resume 

entrevistas, noticias e 

debates infantís… 

procedentes da radio, 

televisión e da internet. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

Realizar resumos de textos 

obtidos dos medios de 

comunicación 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.9. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e 

experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.2. Transforma en 

noticias feitos cotiás 

próximos á súa 

realidade, imitando 

modelos. 

CCL, CSC Escribir noticias a partir de 

feitos cotiás. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B1.9. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e 

experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.3. Realiza 

entrevistas e reportaxes 

sobre temas de interese, 

seguindo modelos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB1.9.3. Realizar entrevistas 

e reportaxes sobre temas de 

interese, seguindo modelos. 

3º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, 

diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

LCB2.1.1. Le en voz alta 

diferentes tipos de textos 

apropiados á súa idade 

con velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

CCL LCB2.1.1. Ler en voz alta 

diferentes tipos de textos 

apropiados á súa idade con 

velocidade, fluidez e entoación 

adecuada. 

Todo 

o 

curso 
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LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, 

diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

LCB2.1.2. Lee en 

silencio coa velocidade 

adecuada textos de 

diferente complexidade. 

CCL LCB2.1.2. Ler en silencio coa 

velocidade adecuada 

diferentes  textos . 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, 

diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

LCB2.1.3. Comprende 

información global e 

específica en textos de 

diferente tipoloxía do 

ámbito escolar e social: 

CCL, CAA LCB2.1.3. Comprender 

información global en textos de 

diferente tipoloxía do ámbito 

escolar e social: 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, 

diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

LCB2.1.4. Resume 

textos lidos de diferente 

tipoloxía e adecuados a 

súa idade, reflectindo a 

estrutura e destacando 

as ideas principais. 

CCL, CAA LCB2.1.4. Resumir textos lidos 

de diferente tipoloxía e 

adecuados a súa idade. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura). 

LCB2.2.1. Utiliza o título 

e as ilustracións para 

activar coñecementos 

previos sobre o tema, 

axudándose deles para 

acceder máis 

doadamente ao contido 

dun texto. 

CCL, CAA LCB2.2.1. Utilizar o título e as 

ilustracións para activar 

coñecementos previos sobre o 

tema, axudándose deles para 

acceder máis doadamente ao 

contido dun texto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura). 

LCB2.2.3. Identifica as 

palabras clave dun texto. 

CCL, CAA LCB2.2.3. Identificar as 

palabras clave dun texto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura). 

LCB2.2.4. Formula 

hipóteses sobre o 

contido do texto a partir 

do título e das 

ilustracións e esquemas 

que o acompañan. 

CCL, CAA LCB2.2.4. Formular hipóteses 

sobre o contido do texto a 

partir do título e das 

ilustracións e esquemas que o 

acompañan. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura). 

LCB2.2.5. Relaciona a 

información contida nos 

gráficos e ilustracións e 

a relaciona coa 

información que aparece 

no texto. 

CCL, CMCT, 

CAA 

LCB2.2.5. Relacionar a 

información contida nos 

gráficos e ilustracións coa 

información que aparece no 

texto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.2. Utilizar as estratexias de 

control do proceso lector 

(anticipación do significado, 

formulación de hipóteses, uso do 

dicionario, relectura). 

LCB2.2.6. Interpreta 

mapas conceptuais 

sinxelos. 

CCL, CAA LCB2.2.6. Interpretar mapas 

conceptuais sinxelos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.3. Ler por propia iniciativa e 

con diferentes finalidades textos 

de tipoloxía diversa. 

LCB2.3.1. Programa de 

xeito autónomo un 

tempo semanal para ler 

diferentes textos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB2.3.1. Ler de xeito 

autónomo diferentes textos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.3. Ler por propia iniciativa e 

con diferentes finalidades textos 

de tipoloxía diversa. 

LCB2.3.2. Le 

voluntariamente en 

función dos seus gustos 

e finalidade persoal. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB2.3.2. Ler voluntariamente 

en función dos seus gustos e 

finalidade persoal. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e 

soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en 

traballos persoais. 

LCB2.4.1. Consulta na 

biblioteca diferentes 

fontes bibliográficas e 

textos de soporte 

informático para obter 

información para realizar 

traballos individuais ou 

CCL, CD, 

CAA 

LCB2.4.1. Consultar na 

biblioteca diferentes fontes 

bibliográficas para obter 

información para realizar 

traballos individuais ou en 

grupo. 

Todo 

o 

curso 
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en grupo. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e 

soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en 

traballos persoais. 

LCB2.4.2. Localiza na 

biblioteca de aula e 

centro lecturas axeitadas 

ao seu gusto persoal e 

intereses, aplicando as 

normas básicas de 

funcionamento da 

mesma. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LCB2.4.2. Localizar na 

biblioteca de aula e centro 

lecturas axeitadas ao seu 

gusto persoal e intereses, 

aplicando as normas básicas 

de funcionamento da mesma. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e 

soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en 

traballos persoais. 

LCB2.4.3. Identifica o 

argumento de lecturas 

realizadas dando conta 

dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor ou 

autora, xénero. 

CCL, CAA LCB2.4.3. Identificaro 

argumento de lecturas 

realizadas dando conta 

dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor ou autor. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e 

soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en 

traballos persoais. 

LCB2.4. 4. Selecciona 

lecturas con criterio 

persoal e manifesta a 

súa opinión sobre os 

textos lidos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB2.4. 4. Seleccionar 

lecturas con criterio persoal e 

manifestar a súa opinión sobre 

os textos lidos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.5. Mostra interese por manter 

unha biblioteca propia. 

LCB2.5.1. Coida, 

conserva e organiza os 

seus libros. 

CCL LCB2.5.1. Coidar, conservar e 

organizar os seus libros. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.6. Identificar a estrutura 

organizativa de diferentes textos 

lidos, centrándose na 

interpretación da súa intención e 

significado. 

LB2.6.1. Identifica a 

intención comunicativa 

de textos xornalísticos e 

publicitarios. Diferenza 

entre información e 

publicidade. 

CCL, CAA LB2.6.1. Identificar a intención 

comunicativa de textos 

xornalísticos e publicitarios. 

Diferenza entre información e 

publicidade. 

2º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.6. Identificar a estrutura 

organizativa de diferentes textos 

lidos, centrándose na 

interpretación da súa intención e 

significado. 

LCB2.6.2. Interpreta a 

linguaxe figurada, en 

textos publicitarios. 

CCL, CSC LCB2.6.2. Interpretar a 

linguaxe figurada, en textos 

publicitarios. 

2º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación para 

a procura e tratamento guiado da 

información. 

LCB2.7.1. Utiliza as 

Tecnoloxías da 

Información e 

Comunicación para a 

procura e tratamento 

guiado da información. 

CCL, CD, 

CAA 

LCB2.7.1. Utilizar as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura 

e tratamento guiado da 

información. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en 

diferentes soportes, 

textos sinxelos propios 

da vida cotiá e do ámbito 

social e escolar, 

atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, 

expositivos e 

argumentativos) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios, 

prescritivos e 

persuasivos): diarios, 

cartas, correos 

electrónicos, noticias, 

contos, folletos 

informativos e literarios, 

narracións, textos 

CCL, CD, 

CAA 

LCB3.1.1. Escribir, en 

diferentes soportes, textos 

sinxelos propios da vida cotiá e 

do ámbito social e escolar. 

Todo 

o 

curso 
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científicos, anuncios 

publicitarios, 

regulamentos, receitas, 

instrucións, normas... 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos 

organizando as ideas 

con cohesión básica e 

respectando as normas 

gramaticais e 

ortográficas. 

CCL, CAA LCB3.1.2. Escribir textos 

organizando as ideas con 

cohesión básica e respectando 

as normas gramaticais e 

ortográficas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.3. Escribe, de 

forma creativa, 

diferentes tipos de textos 

adecuando a linguaxe ás 

características do 

xénero. 

CCL, CCA, 

CSIEE 

LCB3.1.3. Escribir, de forma 

creativa, diferentes tipos de 

textos adecuando a linguaxe 

ás características do xénero. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.4. Elabora un 

informe seguindo un 

guión establecido que 

supoña a procura, 

selección e organización 

da información de textos 

de carácter científico, 

xeográfico ou histórico. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

LCB3.1.4. Elaborar un informe 

seguindo un guión establecido 

que supoña a procura, 

selección e organización da 

información de textos de 

carácter científico, xeográfico 

ou histórico. 

3º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.5. Presenta un 

informe, utilizando 

soporte papel e 

informático, sobre 

situacións sinxelas, 

recollendo información 

de diferentes fontes 

(directas, libros, 

Internet), seguindo un 

plan de traballo e 

expresando conclusións. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LCB3.1.5. Presentar un 

informe, utilizando soporte 

papel e informático, sobre 

situacións sinxelas, recollendo 

información de diferentes 

fontes (directas, libros, 

Internet), seguindo un plan de 

traballo e expresando 

conclusións. 

3º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.1. Producir textos segundo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, con coherencia, 

aplicando as regras ortográficas e 

coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.6. Presenta os 

seus textos con 

caligrafía clara e 

limpeza. 

CCL, CAA LCB3.1.6. Presentar os seus 

textos con caligrafía clara e 

limpeza. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.2. Valorar a súa propia 

produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus 

compañeiros. 

LCB3.2.1. Valora a súa 

propia produción escrita, 

así como a produción 

escrita dos seus 

compañeiros. 

CCL, CSC LCB3.2.1. Valorar a súa propia 

produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus 

compañeiros. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.3. Aplicar todas as fases do 

proceso de escritura na produción 

de textos escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da 

información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

LCB3.3.1. Aplica 

correctamente os signos 

de puntuación, as regras 

de acentuación e 

ortográficas propias do 

nivel nos seus textos 

escritos. 

CCL LCB3.3.1. Aplicar 

correctamente os signos de 

puntuación, as regras de 

acentuación e ortográficas 

propias do nivel nos seus 

textos escritos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

B3.3. Aplicar todas as fases do 

proceso de escritura na produción 

LCB3.3.2. Reproduce 

textos ditados, logo de 

CCL LCB3.3.2. Reproducir textos 

ditados. 

Todo 

o 
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LITERATUR

A 

de textos escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da 

información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

identificar o sentido 

global e a información 

específica neles. 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.3. Aplicar todas as fases do 

proceso de escritura na produción 

de textos escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da 

información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

LCB3.3.3. Emprega, de 

xeito guiado e seguindo 

modelos, estratexias de 

planificación, procura e 

selección da 

información: tomar 

notas, elaborar 

esquemas, guións, 

borradores e mapas 

conceptuais. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LCB3.3.3. Empregar, de xeito 

guiado e seguindo modelos, 

estratexias de planificación, 

procura e selección da 

información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guións, 

borradores e mapas 

conceptuais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.3. Aplicar todas as fases do 

proceso de escritura na produción 

de textos escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da 

información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

LCB3.3.4. Redacta o 

texto e revísao para 

melloralo, utilizando 

borradores que amosan: 

a xeración e selección 

de ideas, a revisión 

ortográfica e da 

secuencia coherente do 

escrito. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB3.3.4. Redactar textos e 

revísalos para melloralo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.3. Aplicar todas as fases do 

proceso de escritura na produción 

de textos escritos de distinta 

índole: planificación, 

textualización, revisión e 

reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando 

estratexias de tratamento da 

información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

LCB3.3.5. Amosa na 

evolución dos seus 

escritos interese e 

esforzo por escribir 

correctamente de forma 

persoal. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LCB3.3.5. Amosarna evolución 

dos seus escritos interese e 

esforzo por escribir 

correctamente de forma 

persoal. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o 

dicionario. 

LCB3.4.1. Utiliza 

habitualmente o 

dicionario,en diferentes 

soportes, no proceso de 

escritura. 

CCL, CAA LCB3.4.1. Utilizar 

habitualmente o dicionario,en 

diferentes soportes, no 

proceso de escritura. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.5. Elaborar proxectos 

individuais ou colectivos sobre 

diferentes temas do área. 

LCB3.5.1. Elabora 

gráficas a partir de datos 

seleccionados e 

organizados procedentes 

de diferentes textos 

(libros de consulta, 

CCL, CAA LCB3.5.1. Elaborar gráficas a 

partir de datos seleccionados e 

organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de 

consulta, xornais, revistas etc.) 

Todo 

o 

curso 
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xornais, revistas etc.) 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.5. Elaborar proxectos 

individuais ou colectivos sobre 

diferentes temas do área. 

LCB3.5.2. Elabora con 

creatividade textos do 

seu interese: contos, 

anuncios, rimas, 

cancións, cómics, 

carteis…facendo 

ilustracións e buscando 

imaxes dixitais para 

facilita a súa 

comprensión ou mellorar 

a súa presentación. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LCB3.5.2. Elaborar con 

creatividade textos do seu 

interese: contos, anuncios, 

rimas, cancións, cómics, 

carteis…facendo ilustracións. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.6. Favorecer a través da 

linguaxe a formación dun 

pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por 

escrito, utilizando de 

xeito habitual, unha 

linguaxe non sexista e 

respectuosa coas 

diferenzas. 

CCL, CSC LCB3.6.1. Expresar, por 

escrito, utilizando de xeito 

habitual, unha linguaxe non 

sexista e respectuosa coas 

diferenzas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de 

modo eficiente e responsable para 

presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con 

axuda Internet e as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

escribir, presentar e 

ilustrar os textos, buscar 

información, crear 

táboas e gráficas 

CCL, CD, 

CAA 

LCB3.7.1. Usar con axuda 

Internet e as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para escribir, presentar e 

ilustrar os textos, buscar 

información, crear táboas e 

gráficas 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B3.8. Escribir os textos 

establecidos no plan de escritura. 

LCB3.8.1. Produce os 

textos establecidos no 

plan de escritura 

axeitados á súa idade e 

nivel. 

CCL, CAA LCB3.8.1. Producir  os textos 

establecidos no plan de 

escritura axeitados á súa idade 

e nivel. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das 

palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación 

máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e 

recoñece as categorías 

gramaticais pola súa 

función na lingua: 

presentar ao nome, 

substituír ao nome, 

expresar características 

do nome, expresar 

accións ou estados, 

enlazar ou relacionar 

palabras. 

CCL LCB4.1.1. Coñecer e 

recoñecer as categorías 

gramaticais pola súa función 

na lingua: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar 

características do nome, 

expresar accións ou estados, 

enlazar ou relacionar palabras. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das 

palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación 

máis eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con 

corrección os tempos 

simples e compostos nas 

formas persoais e non 

persoais do modo 

indicativo e subxuntivo 

de todos os verbos ao 

producir textos orais e 

escritos. 

CCL LCB4.1.2. Utilizar con 

corrección os tempos verbais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das 

palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación 

LCB4.1.3. Diferenza 

familias de palabras. 

CCL LCB4.1.3. Diferenciar familias 

de palabras. 

2º 

trim 
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máis eficaz. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, 

recoñece e usa 

sinónimos, antónimos, 

polisémicos, homófonos, 

frases feitas na súa 

expresión oral e escrita. 

CCL LCB4.2.1. Coñecer, recoñecer 

e usar sinónimos, antónimos, 

polisémicos, homófonos, 

frases feitas na súa expresión 

oral e escrita. 

2º 

trim 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.2. Recoñece 

palabras compostas, 

prefixos e sufixos e crea 

palabras derivadas. 

CCL LCB4.2.2. Recoñecer palabras 

compostas, prefixos e sufixos 

e crear palabras derivadas. 

1º 

trim 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e 

clasifica os diferentes 

tipos de palabras nun 

texto. 

CCL LCB4.2.3. Identificar e 

clasificar os diferentes tipos de 

palabras nun texto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.4. Utiliza 

diversos conectores 

básicos entre oracións 

nos textos orais e 

escritos. 

CCL LCB4.2.4. Utilizar diversos 

conectores básicos entre 

oracións nos textos orais e 

escritos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

LCB4.2.5. Recoñece a 

oración simple en textos 

sinxelos e distingue 

suxeito e predicado. 

CCL LCB4.2.5. Recoñecer  a 

oración simple en textos 

sinxelos e distinguir suxeito e 

predicado. 

3º 

trim 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.3. Sistematizar a adquisición 

de vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.1. Coñece a 

estrutura do dicionario e 

úsao, en diferentes 

soportes para buscar o 

significado de calquera 

palabra (derivados, 

sinónimos etc.). 

CCL, CAA LCB4.3.1. Coñecer a estrutura 

do dicionario e úsao, en 

diferentes soportes para 

buscar o significado de 

calquera palabra (derivados, 

sinónimos etc.). 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.3. Sistematizar a adquisición 

de vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.2. Selecciona a 

acepción correcta 

segundo o contexto de 

entre as varias que lle 

ofrece o dicionario. 

CCL, CAA LCB4.3.2. Seleccionar a 

acepción correcta segundo o 

contexto de entre as varias 

que lle ofrece o dicionario. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.3. Sistematizar a adquisición 

de vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.3. Utiliza as 

normas ortográficas 

axeitadas ao nivel e 

aplícaas nas súas 

producións escritas. 

CCL LCB4.3.3. Utilizaras normas 

ortográficas axeitadas ao nivel 

e aplicalas nas súas 

producións escritas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.1. Sinala as 

características que 

definen ás diferentes 

clases de palabras e 

nomes: clasificación e 

uso para construír un 

discurso sinxelo nos 

diferentes tipos de 

producións. 

CCL Definir as diferentes clases de 

palabras. 

1º 

trim 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza 

correctamente as 

normas de concordancia 

de xénero e número na 

expresión oral e escrita. 

CCL LCB4.4.2. Utilizar 

correctamente as normas de 

concordancia de xénero e 

número na expresión oral e 

escrita. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.3. Aplica as 

normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun 

texto. 

CCL LCB4.4.3. Aplicar as normas 

de acentuación e clasificar as 

palabras dun texto. 

Todo 

o 

curso 
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LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.4. Utiliza os 

signos de puntuación 

nas súas producións 

escritas. 

CCL LCB4.4.4. Utilizar os signos de 

puntuación nas súas 

producións escritas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.5. Aplica as 

normas do uso da til nos 

textos de elaboración 

propia. 

CCL LCB4.4.5. Aplicar as normas 

do uso da til nos textos de 

elaboración propia. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

LCB4.4.6. Utiliza unha 

sintaxe básica nas 

producións escritas 

propias. 

CCL LCB4.4.6. Utilizar unha sintaxe 

básica nas producións escritas 

propias. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.5. Utilizar programas 

educativos dixitais para realizar 

tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza 

distintos programas 

educativos dixitais e 

outros recursos 

didácticos ao seu 

alcance e propios da súa 

idade, como apoio e 

reforzo da aprendizaxe. 

CCL, CD, 

CAA 

LCB4.5.1. Utilizar distintos 

programas educativos dixitais 

e outros recursos didácticos ao 

seu alcance e propios da súa 

idade, como apoio e reforzo da 

aprendizaxe. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.6. Valorar a variedade 

lingüística de España e do español 

como fonte de enriquecemento 

cultural. Mostrar respecto tanto 

cara ás linguas e dialectos que se 

falan en España, como cara ao 

español de América. 

LCB4.6.1. Valora a 

variedade lingüística de 

España e o español de 

América. 

CCL, CSC LCB4.6.1. Valorar a variedade 

lingüística de España e o 

español de América. 

1º 

trim 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B4.7. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 

integrada. 

LCB4.7.1. Compara 

aspectos (gráficos, 

sintácticos e léxicos) das 

linguas que coñece. 

CCL, CSC, 

CSC 

LCB4.7.1. Comparar aspectos 

das linguas que coñece. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.1. Valorar os textos literarios e 

utilizar a lectura como fonte de 

lecer e información e consideralos 

como un medio de aprendizaxe e 

enriquecemento persoal. 

LCB5.1.1. Valora e 

recoñece as 

características 

fundamentais de textos 

literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

CCL, CCEC Recoñecer textos narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

 

 

2º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.2. Integrar a lectura expresiva, 

a comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos na práctica escolar e 

recoñecer e interpretar algúns 

recursos básicos da linguaxe 

literaria e diferenciar as principais 

convencións formais dos xéneros. 

LCB5.2.1. Realiza 

lecturas guiadas de 

textos narrativos de 

tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de 

obras clásicas e 

literatura actual. 

CCL, CCEC LCB5.2.1. Realizar lecturas 

guiadas de textos narrativos de 

tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas 

e literatura actual. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.2. Integrar a lectura expresiva, 

a comprensión e interpretación de 

textos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos na práctica escolar e 

recoñecer e interpretar algúns 

recursos básicos da linguaxe 

literaria e diferenciar as principais 

convencións formais dos xéneros. 

LCB5.2.2. Interpreta a 

linguaxe figurada, en 

textos literarios. 

CCL, CAA LCB5.2.2. Interpretar a 

linguaxe figurada, en textos 

literarios. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.3. Coñecer e valorar os 

recursos literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, refráns, 

adiviñas. 

LCB5.3.1. Distingue 

algúns recursos retóricos 

e métricos básicos 

propios dos poemas. 

CCL, CCEC LCB5.3.1. Distinguir algúns 

recursos retóricos e métricos 

básicos propios dos poemas. 

3º 

trim. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

B5.3. Coñecer e valorar os 

recursos literarios da tradición oral: 

LCB5.3.2. Utiliza 

comparacións, 

CCL, CCEC Utilizar recursos literarios nos 

seus textos. 

Todo 

o 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

LITERATUR

A 

poemas, cancións, contos, refráns, 

adiviñas. 

metáforas, aumentativos, 

diminutivos e sinónimos 

en textos literarios. 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.4. Producir a partir de modelos 

dados textos literarios en prosa ou 

en verso, con sentido estético e 

creatividade: contos, poemas, 

adiviñas, cancións, e fragmentos 

teatrais. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos 

textos literarios (contos, 

poemas, cancións e 

sinxelas obras teatrais) a 

partir de pautas ou 

modelos dados. 

CCL, CAA, 

CSIEE, 

CCEC 

LCB5.4.1. Crear sinxelos 

textos literarios (contos, 

poemas, cancións e sinxelas 

obras teatrais) a partir de 

pautas ou modelos dados. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.5. Participar con interese en 

dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade ou de 

produción propia. 

LCB5.5.1. Realiza 

dramatizacións 

individualmente e en 

grupo de textos literarios 

axeitados á súa idade ou 

de produción propia. 

CCL, CAA, 

CSC, CCEC 

LCB5.5.1. Realizar 

dramatizacións 

individualmente e en grupo de 

textos literarios axeitados á 

súa idade ou de produción 

propia. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.5. Participar con interese en 

dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade ou de 

produción propia. 

LCB5.5.2. Memoriza e 

reproduce textos orais 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas, 

cancións. 

CCL, CAA, 

CCEC 

LCB5.5.2. Memorizar e 

reproducir textos orais 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas, cancións. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.6. Participar con interese en 

dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade. 

LCB5.6.1. Realiza 

dramatizacións 

individualmente e en 

grupo de textos literarios 

axeitados á súa idade. 

CCL, CAA, 

CCEC 

LCB5.6.1. Realizar 

dramatizacións 

individualmente e en grupo de 

textos literarios axeitados á 

súa idade. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATUR

A 

B5.7. Valorar a literatura en 

calquera lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal 

LCB5.7.1. Valora a 

literatura en calquera 

lingua, especialmente en 

lingua galega, como 

vehículo de 

comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LCB5.7.1. Valorar a literatura 

en calquera lingua, 

especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.1. Comprender textos orais 

sinxelos procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais 

máis relevantes así como as 

intencións, valores e opinións 

explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende 

as ideas principais dun 

texto oral sinxelo, 

procedentes da radio, da 

televisión ou de internet, 

identifica o tema e 

elabora un resumo. 

CCL, CAA LGB1.1.1. Comprender as 

ideas principais dun texto oral 

sinxelo 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.1. Comprender textos orais 

sinxelos procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, 

identificando os aspectos xerais 

máis relevantes así como as 

intencións, valores e opinións 

explícitos. 

LGB1.1.2. Comprende o 

significado literal e 

inferencial dun texto oral 

sinxelo, distinguindo, de 

maneira xeral, 

información de opinión. 

CCL, CSC LGB1.1.2. Comprender o 

significado literal e inferencial 

dun texto oral sinxelo, 

distinguindo, de maneira xeral, 

información de opinión. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.10. Amosar respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa 

respecto ás ideas dos e 

das demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB1.10.1. Amosar respecto 

ás ideas dos e das demais e 

contribuir  ao traballo en grupo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.12. Usar, de maneira xeral, 

unha linguaxe non discriminatoria 

e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa, de 

maneira xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

CCL, CSC LGB1.12.1. Usar, de maneira 

xeral, unha linguaxe non 

sexista. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.12. Usar, de maneira xeral, 

unha linguaxe non discriminatoria 

e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.2. Usa, de 

maneira xeral, unha 

linguaxe respectuosa 

coas diferenzas. 

CCL, CSC LGB1.12.2. Usar, de maneira 

xeral, unha linguaxe 

respectuosa coas diferenzas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

B1.13. Recoñecer, de maneira 

global, e valorar as diferenzas 

LGB1.13.1. Recoñece 

textos orais sinxelos 

CCL, CCEC Recoñecer, de maneira global, 

e valorar as diferenzas 

Todo 

o 
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LITERATUR

A 

dialectais orais da lingua galega. pertencentes a 

diferentes variedades 

dialectais moi evidentes 

da lingua galega. 

dialectais orais da lingua 

galega. 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.13. Recoñecer, de maneira 

global, e valorar as diferenzas 

dialectais orais da lingua galega. 

LGB1.13.2. Valora as 

diferenzas dialectais 

orais da lingua galega 

como un símbolo de 

riqueza lingüística e 

cultural e o estándar 

como variante 

unificadora. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB1.13.2. Valorar as 

diferenzas dialectais orais da 

lingua galega. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.14. Identificar a lingua galega 

con calquera contexto de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a 

lingua galega oral con 

calquera contexto 

profesional: sanidade, 

educación, medios de 

comunicación... 

CCL, CCEC LGB1.14.1. Identificar a lingua 

galega oral con calquera 

contexto profesional: sanidade, 

educación, medios de 

comunicación... 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.14. Identificar a lingua galega 

con calquera contexto de uso oral. 

LGB1.14.2. Recoñece a 

validez da lingua galega 

para conversas con 

persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

CCL, CCEC, 

CSC 

LGB1.14.2. Recoñecer a 

validez da lingua galega para 

conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.2. Valorar e utilizar os 

documentos audiovisuais dos 

medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede a 

documentos audiovisuais 

e dixitais, para obter, 

seleccionar e clasificar, 

con certa autonomía, a 

información relevante e 

necesaria para realizar 

traballos ou completar 

información, valorando 

os medios de 

comunicación como 

instrumento de 

aprendizaxe. 

CCL, CD, 

CAA, CSC 

LGB1.2.1. Acceder a 

documentos audiovisuais e 

dixitais, para obter información. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.2. Valorar e utilizar os 

documentos audiovisuais dos 

medios de comunicación como 

instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.2. Elabora textos 

orais sinxelos imitando 

modelos de calquera 

medio de comunicación. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LGB1.2.2. Elaborar textos 

orais sinxelos imitando 

modelos de calquera medio de 

comunicación. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.3. Interpretar correctamente a 

retranca, a ironía e os dobres 

sentidos, en situacións de 

comunicación nas que estes 

resulten bastante evidentes. 

LGB1.3.1. Interpreta en 

producións orais a 

retranca, a ironía e os 

dobres sentidos. 

CCL LGB1.3.1. Interpretar en 

producións orais a retranca, a 

ironía e os dobres sentidos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.1. Participa 

axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di 

o interlocutor e intervindo 

coas propostas propias. 

CCL, CAA, 

CSC, 

CSEIEE 

LGB1.4.1. Participar 

axeitadamente nunha 

conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas 

propostas propias. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.2. Sigue unha 

exposición da clase e 

extrae, de xeito global, 

as ideas máis 

destacadas. 

CCL, CAA LGB1.4.2. Seguir unha 

exposición da clase e extraer, 

de xeito global, as ideas máis 

destacadas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.3. Iníciase na 

elaboración de pequenas 

exposicións orais na aula 

adecuando o discurso ás 

CCL, CSIEE, 

CAA 

LGB1.4.3. Iníciarse na 

elaboración de pequenas 

exposicións orais na aula 

adecuando o discurso ás 

Todo 

o 

curso 
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diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, 

describir e expoñer), 

utilizando o dicionario se 

é preciso. 

diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, 

describir e expoñer), utilizando 

o dicionario se é preciso. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.4. Participa 

activamente no traballo 

en grupo, así como nos 

debates. 

CCL, CSIEE, 

CAA 

LGB1.4.4. Participar 

activamente no traballo en 

grupo, así como nos debates. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.4. Comprender e producir 

textos orais propios do uso cotián 

ou do ámbito académico. 

LGB1.4.5. Identifica o 

grao de formalidade da 

situación de 

comunicación e axusta a 

este a súa produción. 

CCL LGB1.4.5. Identificar o grao de 

formalidade da situación de 

comunicación e axustar a este 

a súa produción. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.5. Manter unha actitude de 

escoita activa, respectando as 

opinións dos e das demais. 

LGB1.5.1. Atende as 

intervencións dos e das 

demais en actos de fala 

orais, sen interromper. 

CCL, CSC LGB1.5.1. Atende ras 

intervencións dos e das 

demais en actos de fala orais, 

sen interromper. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.5. Manter unha actitude de 

escoita activa, respectando as 

opinións dos e das demais. 

LGB1.5.2. Respecta as 

opinións dos e das 

demais. 

CCL, CSC LGB1.5.2. Respectar as 

opinións dos e das demais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.6. Participar nas diversas 

situacións de intercambio oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

LGB1.6.1. Respecta as 

quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

CCL, CSC, 

CAA 

LGB1.6.1. Respectar as 

quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.6. Participar nas diversas 

situacións de intercambio oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

LGB1.6.2. Respecta as 

opinións das persoas 

participantes nos 

intercambios orais e é 

consciente da 

posibilidade de empregar 

a lingua galega en 

calquera intercambio oral 

dentro da escola ou fóra 

dela. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB1.6.2. Respectalas 

opinións das persoas 

participantes nos intercambios 

orais e é consciente da 

posibilidade de empregar a 

lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da 

escola ou fóra dela. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.6. Participar nas diversas 

situacións de intercambio oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

LGB1.6.3. Emprega 

unha postura e 

xestualidade adaptada 

ao discurso, para 

reforzalo e facilitar a súa 

comprensión. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB1.6.3. Empregar unha 

postura e xestualidade 

adaptada ao discurso, para 

reforzalo e facilitar a súa 

comprensión. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.6. Participar nas diversas 

situacións de intercambio oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

LGB1.6.4. Exprésase 

cunha pronuncia e 

dicción correctas: 

articulación, ritmo, 

entoación e volume. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB1.6.4. Expresarse cunha 

pronuncia e dicción correctas: 

articulación, ritmo, entoación e 

volume. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.6. Participar nas diversas 

situacións de intercambio oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

LGB1.6.5. Participa na 

conversa formulando e 

contestando preguntas. 

CCL, CSC, 

CCEC, CAA 

LGB1.6.5. Participar  na 

conversa formulando e 

contestando preguntas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

LGB1.7.1. Planifica e 

elabora un discurso oral 

coherente, sen 

contradicións nin 

CCL, CAA LGB1.7.1. Planificar e elaborar 

un discurso oral coherente, 

sen contradicións nin 

repeticións innecesarias, 

Todo 

o 

curso 
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innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

repeticións innecesarias, 

utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

LGB1.7.2. Elabora un 

discurso oral cohesivo, 

utilizando nexos básicos 

adecuados. 

CCL LGB1.7.2. Elaborar un 

discurso oral cohesivo, 

utilizando nexos básicos 

adecuados. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

LGB1.7.3. Emprega o 

rexistro lingüístico 

(formal ou informal) 

adecuado a cada 

contexto. 

CCL, CSC LGB1.7.3. Emprega o rexistro 

lingüístico (formal ou informal) 

adecuado a cada contexto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

LGB1.7.4. Amosa un 

discurso oral fluído, 

claro, cunha pronuncia e 

entoación axeitada e 

propia da lingua galega. 

CCL, CCEC LGB1.7.4. Amosar un discurso 

oral fluído, claro, cunha 

pronuncia e entoación axeitada 

e propia da lingua galega. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.8. Elaborar textos orais 

sinxelos propios dos medios de 

comunicación. 

LGB1.8.1. Elabora textos 

sinxelos propios dos 

medios de 

comunicación. 

CCL, CD, 

CAA, 

CSIEE, CSC 

LGB1.8.1. Elaborar textos 

sinxelos propios dos medios 

de comunicación. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B1.9. Reforzar a eficacia 

comunicativa das súas mensaxes 

orais, coa utilización de elementos 

propios da linguaxe non verbal. 

LGB1.9.1. Utiliza a 

expresividade corporal: 

miradas e postura 

corporal para reforzar o 

sentido das súas 

producións orais. 

CCL, CCEC, 

CSC, CAA 

LGB1.9.1. Utilizar a 

expresividade corporal: 

miradas e postura corporal 

para reforzar o sentido das 

súas producións orais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a 

información relevante de 

textos procedentes dos 

medios de comunicación 

social ou propios de 

situacións cotiás. 

CCL, CD, 

CSC 

LGB2.1.1. Comprender a 

información relevante de textos 

procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios 

de situacións cotiás. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.2. Identifica as 

ideas principais e 

secundarias dun texto 

(narrativo, descritivo e 

expositivo). 

CCL LGB2.1.2. Identificar as ideas 

principais dun texto (narrativo, 

descritivo e expositivo). 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.3. Busca, 

localiza e selecciona 

información concreta dun 

texto sinxelo, deducindo 

o significado de palabras 

e expresións polo 

contexto. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.1.3. Buscar, localizar e 

seleccionar  información 

concreta dun texto sinxelo, 

deducindo o significado de 

palabras e expresións polo 

contexto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

LGB2.1.4. Interpreta, 

personificacións, 

hipérboles, ironías e 

dobres sentidos en 

textos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.1.4. Interpretar, 

personificacións, hipérboles, 

ironías e dobres sentidos en 

textos. 

3º 

trim. 
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realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.5. Identifica a 

estrutura dun texto e 

recoñece algúns 

mecanismos de 

cohesión (repeticións, 

sinónimos, anáforas). 

CCL LGB2.1.5. Identificar a 

estrutura dun texto e recoñece 

algúns mecanismos de 

cohesión (repeticións, 

sinónimos, anáforas). 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.6. Identifica o 

punto de vista do autor 

ou autora e diferencia, 

de maneira xeral, 

información, opinión e 

publicidade de carácter 

bastante evidente. 

CCL, CAA LGB2.1.6. Identificar o punto 

de vista do autor ou autora e 

diferencia, de maneira xeral, 

información, opinión e 

publicidade de carácter 

bastante evidente. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.7. Emprega o 

dicionario para resolver 

as dúbidas de 

vocabulario que atopa 

nos textos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.1.7. Empregar o 

dicionario para resolver as 

dúbidas de vocabulario que 

atopa nos textos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos escritos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis) e iniciar a 

realización de inferencias para 

determinar intencións e dobres 

sentidos bastante evidentes. 

LGB2.1.8. Fai unha 

lectura rápida, selectiva 

ou integral en función 

das necesidades de 

cada momento. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.1.8. Facer unha lectura 

rápida, selectiva ou integral en 

función das necesidades de 

cada momento. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.10. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa 

interese pola lectura 

como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

CCL, CAA, 

CSC, CCEC 

LGB2.10.1. Amosar interese 

pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.11. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de selección 

de textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

LGB2.11.1. Selecciona 

persoalmente as lecturas 

que desexa realizar e é 

quen de xustificalas en 

función dos seus gustos 

e necesidades. 

CCL LGB2.11.1. Seleccionar 

persoalmente as lecturas que 

desexa realizar . 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.11. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de selección 

de textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias. 

LGB2.11.2. Expresa, de 

maneira sinxela, 

opinións e valoracións 

sobre as lecturas feitas. 

CCL, CSC, 

CAA, CSIEE 

LGB2.11.2. Expresar, de 

maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas 

feitas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.12. Analizar textos sinxelos 

escritos en diferentes variedades 

da lingua galega. 

LGB2.12.1. Identifica, de 

maneira global, as 

diferenzas lingüísticas, 

bastante evidentes, das 

variedades da lingua 

galega. 

CCL, CCEC LGB2.12.1. Identificar, de 

maneira global, as diferenzas 

lingüísticas, bastante 

evidentes, das variedades da 

lingua galega. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

B2.12. Analizar textos sinxelos 

escritos en diferentes variedades 

da lingua galega. 

LGB2.12.2. Valora a 

variedade interna da 

lingua como símbolo de 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB2.12.2. Valorar a 

variedade interna da lingua 

como símbolo de riqueza 

Todo 

o 

curso 
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A riqueza lingüística e 

cultural, así como o 

estándar como variante 

unificadora. 

lingüística e cultural, así como 

o estándar como variante 

unificadora. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información 

procedente de gráficos, esquemas 

sinxelos e ilustracións 

redundantes. 

LGB2.2.1. Interpreta e 

comprende, de maneira 

xeral, a información de 

gráficos, esquemas 

sinxelos e ilustracións 

redundantes, 

relacionándoa co contido 

do texto que acompaña. 

CCL, CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CMCT 

LGB2.2.1. Interpretar e 

comprender, de maneira xeral, 

a información de gráficos, 

esquemas sinxelos e 

ilustracións redundantes, 

relacionándoa co contido do 

texto que acompaña. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo, 

e esquematizar e resumir o seu 

contido. 

LGB2.3.1. Realiza o 

subliñado das ideas 

principais dun texto 

sinxelo. 

CCL, CAA LGB2.3.1. Realizar con axuda 

o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo, 

e esquematizar e resumir o seu 

contido. 

LGB2.3.2. Esquematiza 

as ideas dun texto 

sinxelo, indicando as 

ideas principais e 

secundarias. 

CCL, CAA Elaborar esquemas. Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo, 

e esquematizar e resumir o seu 

contido. 

LGB2.3.3. Realiza o 

resumo dun texto 

sinxelo. 

CCL, CAA LGB2.3.3. Realizar o resumo 

dun texto sinxelo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar certas estratexias 

para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce o 

posible contido dun texto 

sinxelo antes de lelo, 

axudándose do título e 

as ilustracións. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.4.1. Deducir o posible 

contido dun texto sinxelo antes 

de lelo, axudándose do título e 

as ilustracións. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.4. Utilizar certas estratexias 

para mellorar a lectura. 

LGB2.4.2. Relé un texto 

e marca as palabras 

clave para acadar a 

comprensión integral, 

cando é preciso. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB2.4.2. Reler un texto e 

marca as palabras clave para 

acadar a comprensión integral, 

cando é preciso. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para tratar a 

información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información para 

localizar e seleccionar a 

información nun texto 

sinxelo adecuado á súa 

idade. 

CCL, CD, 

CAA 

LGB2.5.1. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

para localizar e seleccionar  

información. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para tratar a 

información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.2. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información para 

organizar a información 

dun texto sinxelo 

adecuado á súa idade. 

CCL, CD LGB2.5.2. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

para organizar a información 

dun texto sinxelo adecuado á 

súa idade. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para tratar a 

información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.3. Utiliza 

dicionarios dixitais para 

interpretar a información 

dun texto. 

CCL, CAA, 

CD, CSIEE 

LGB2.5.3. Utilizar dicionarios 

dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.6. Realizar diferentes tipos de 

lectura. 

LGB2.6.1. Realiza 

diferentes tipos de 

lectura en función de 

cada texto: de 

investigación, de 

aprendizaxe, de gozo 

persoal ou de resolución 

de problemas. 

CCL, CSIEE, 

CAA 

LGB2.6.1. Realizar diferentes 

tipos de lectura en función de 

cada texto: de investigación, 

de aprendizaxe, de gozo 

persoal ou de resolución de 

problemas. 

Todo 

o 

curso 
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LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía (dramatizando 

cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás 

diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de 

localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.1. Descodifica 

con precisión e rapidez 

as palabras. 

CCL, CAA LGB2.7.1. Descodificar con 

precisión e rapidez as 

palabras. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía (dramatizando 

cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás 

diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de 

localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.2. Le textos en 

voz alta con fluidez e 

precisión. 

CCL LGB2.7.2. Ler textos en voz 

alta con fluidez e precisión. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía (dramatizando 

cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás 

diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de 

localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.3. Le textos en 

voz alta con ritmo, 

velocidade e ton da voz 

adecuados. 

CCL LGB2.7.3. Ler  textos en voz 

alta con ritmo, velocidade e ton 

da voz adecuados. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía (dramatizando 

cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás 

diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de 

localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.4. Le en voz alta 

adaptándose ao interese 

do auditorio: gozar 

escoitando, obter nova 

información... 

CCL, CAA, 

CSC 

LGB2.7.4. Ler en voz alta 

adaptándose ao interese do 

auditorio. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía (dramatizando 

cando é preciso) con fluidez e 

precisión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás 

LGB2.7.5. Fai lecturas 

dramatizadas de textos. 

CCL, CSC LGB2.7.5. Facer lecturas 

dramatizadas de textos. 

Todo 

o 

curso 
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diversas situacións funcionais da 

lectura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitando, ler para 

dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir 

información que se acaba de 

localizar) facendo participar a 

audiencia da súa interpretación. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e 

do centro, así como as virtuais, 

con certa autonomía, 

comprendendo como se organiza 

e colaborando no seu coidado e 

mellora. 

LGB2.8.1. Usa a 

biblioteca de aula con 

certa autonomía, para 

obter datos e 

informacións, e colabora 

no seu coidado e 

mellora. 

CCL, CAA, 

CSC 

LGB2.8.1. Usar a biblioteca de 

aula con certa autonomía, para 

obter datos e informacións, e 

colaborar no seu coidado e 

mellora. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e 

do centro, así como as virtuais, 

con certa autonomía, 

comprendendo como se organiza 

e colaborando no seu coidado e 

mellora. 

LGB2.8.2. Usa a 

biblioteca de centro con 

certa autonomía,para 

obter datos e 

informacións, e colabora 

no seu coidado e 

mellora. 

CCL, CAA, 

CSC 

LGB2.8.2. Usar a biblioteca de 

centro con certa 

autonomía,para obter datos e 

informacións, e colaborar  no 

seu coidado e mellora. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e 

do centro, así como as virtuais, 

con certa autonomía, 

comprendendo como se organiza 

e colaborando no seu coidado e 

mellora. 

LGB2.8.3. Usa as 

bibliotecas virtuais, para 

obter datos e 

informacións, con certa 

autonomía. 

CCL, CAA, 

CD 

LGB2.8.3. Usar as bibliotecas 

virtuais, para obter datos e 

informacións, con certa 

autonomía. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B2.9. Ter interese por ter unha 

biblioteca propia, física ou virtual. 

LGB2.9.1. Amosa 

interese pola 

conservación e 

organización dos seus 

libros físicos e/ou 

virtuais. 

CCL, CAA, 

CSC 

LGB2.9.1. Amosar interese 

pola conservación e 

organización dos seus libros . 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a 

elaboración do texto, 

antes de comezar a 

escribir, xerando ideas, 

seleccionando e 

estruturando a 

información, mediante 

notas, esquemas ou 

guións. 

CCL, CSIEE, 

CAA 

LGB3.1.1. Planificar a 

elaboración do texto, antes de 

comezar a escribir, xerando 

ideas, seleccionando e 

estruturando a información, 

mediante notas, esquemas ou 

guións. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o 

texto cunha estrutura 

definida, con coherencia 

e cohesionando, de 

maneira xeral, os 

enunciados. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.1.2. Elaborar o texto 

cunha estrutura definida, con 

coherencia e cohesionando, de 

maneira xeral, os enunciados. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Utiliza os 

signos de puntuación 

(punto, coma, punto e 

coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, 

signos de exclamación e 

interrogación). 

CCL LGB3.1.3. Utilizar os signos de 

puntuación (punto, coma, 

punto e coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación). 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de 

maneira xeral, a norma 

lingüística: ortografía, 

acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa, 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB3.1.4. Aplicar, de maneira 

xeral, a norma lingüística: 

ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usar, 

habitualmente, unha linguaxe 

Todo 

o 

curso 
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habitualmente, unha 

linguaxe non sexista. 

non sexista. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.5. Escribe e 

presenta textos propios 

elaborando borradores. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.1.5. Escribir e presentar 

textos propios elaborando 

borradores. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.6. Usa o 

dicionario durante a 

elaboración de textos. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.1.6. Usar o dicionario 

durante a elaboración de 

textos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en 

diferentes soportes, 

textos propios da vida 

cotiá e académica, 

imitando modelos: cartas 

e correos electrónicos, 

mensaxes curtas, 

normas, notas e 

invitacións 

CCL, CAA, 

CD 

LGB3.2.1. Elaborar, textos 

propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.2. Redacta 

textos xornalísticos 

(noticias, crónicas, 

reportaxes, entrevistas) 

e (anuncios e carteis), 

imitando modelos 

publicitarios moi 

sinxelos. 

CCL, CSC, 

CCEC, CAA 

Redactar textos xornalísticos 

sinxelos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.3. Crea 

diferentes tipos de textos 

(narrativos, expositivos, 

descritivos ou 

argumentativos) 

seguindo un guión 

establecido e adaptando 

a linguaxe ás 

características de cada 

xénero. 

CCL, CAA LGB3.2.3. Crear diferentes 

tipos de textos (narrativos, 

expositivos, descritivos ou 

argumentativos) seguindo un 

guión establecido e adaptando 

a linguaxe ás características 

de cada xénero. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.4. Escribe textos 

coherentes e 

empregando algúns 

elementos básicos de 

cohesión, usando o 

rexistro adecuado. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB3.2.4. Escribir  textos 

coherentes  empregando 

algúns elementos básicos de 

cohesión. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.2. Crear textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir, resumir, explicar 

e expoñer opinións, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.5. Resume o 

contido de textos 

sinxelos propios do 

ámbito da vida persoal 

ou familiar ou dos 

medios de 

comunicación. 

CCL, CSC, 

CAA 

LGB3.2.5. Resumir  o contido 

de textos sinxelos propios do 

ámbito da vida persoal ou 

familiar. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.3. Elaborar textos do ámbito 

académico para obter, organizar e 

comunicar información. 

LGB3.3.1. Elabora textos 

escritos propios do 

ámbito académico 

(cuestionarios, resumos, 

descricións, 

explicacións...) para 

obter, organizar e 

comunicar información. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.3.1. Elaborar textos 

escritos propios do ámbito 

académico.  

Todo 

o 

curso 
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LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.4. Elaborar textos breves e 

sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.1. Elabora textos 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non 

verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, 

cómic, contos, poemas, 

cancións e anécdotas. 

CCL, CSC, 

CCEC, CAA, 

CSIEE 

LGB3.4.1. Elaborar textos 

sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, 

cómic, contos, poemas, 

cancións e anécdotas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.4. Elaborar textos breves e 

sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.2. Escribe textos 

sinxelos de carácter 

creativo. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.4.2. Escribir textos 

sinxelos de carácter creativo. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.4. Elaborar textos breves e 

sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.3. Aprecio polos 

usos creativos da 

linguaxe. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

LGB3.4.3. Apreciar os usos 

creativos da linguaxe. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.5. Usar as TIC, con certa 

autonomía, para a busca de 

información, tratamento dos textos 

e realización de presentacións. 

LGB3.5.1. Busca e 

selecciona información 

en diferentes fontes e 

soportes dixitais. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LGB3.5.1. Buscar e 

seleccionar información en 

diferentes fontes e soportes 

dixitais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.5. Usar as TIC, con certa 

autonomía, para a busca de 

información, tratamento dos textos 

e realización de presentacións. 

LGB3.5.2. Emprega 

procesadores de textos 

con certa autonomía. 

CCL, CAA, 

CSIEE, CD 

LGB3.5.2. Empregar 

procesadores de textos con 

certa autonomía. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.5. Usar as TIC, con certa 

autonomía, para a busca de 

información, tratamento dos textos 

e realización de presentacións. 

LGB3.5.3. Utiliza, 

habitualmente, 

correctores de textos. 

CCL, CD, 

CAA, CSIEE 

LGB3.5.3. Utilizar, 

habitualmente, correctores de 

textos. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.5. Usar as TIC, con certa 

autonomía, para a busca de 

información, tratamento dos textos 

e realización de presentacións. 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, 

con certa autonomía, 

para realizar 

presentacións 

elementais. 

CCL, CD, 

CSIEE 

LGB3.5.4. Utilizalas TIC, con 

certa autonomía, para realizar 

presentacións elementais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e 

paratextuais que faciliten a 

comprensión dos textos e 

contribúan á súa ilustración 

creativa. 

LGB3.6.1. Usa recursos 

gráficos e paratextuais 

para facilitar a 

comprensión dos textos 

e ilustralos de maneira 

creativa. 

CCL, CD, 

CSIEE 

LGB3.6.1. Usar recursos 

gráficos e paratextuais para 

facilitar a comprensión dos 

textos e ilustralos de maneira 

creativa. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a 

presentación dos textos 

seguindo as normas 

básicas de presentación 

establecidas: marxes, 

disposición no papel, 

limpeza, calidade 

caligráfica, separación 

entre parágrafos, 

interliñado… en calquera 

soporte. 

CCL, CD, 

CAA 

LGB3.7.1. Coidar a 

presentación dos textos 

seguindo as normas básicas 

de presentación establecidas: 

marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, 

separación entre parágrafos, 

interliñado… 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

LGB3.7.2. Valora a 

lingua escrita como 

medio de comunicación. 

CCL, CSC LGB3.7.2. Valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as 

diferentes categorías 

gramaticais pola súa 

función na lingua: 

substantivo, artigo, 

pronome, adxectivo, 

adverbio, verbo e 

CCL, CAA LGB4.1.1. Recoñecer as 

diferentes categorías 

gramaticais pola súa función 

na lingua: substantivo, artigo, 

pronome, adxectivo, adverbio, 

verbo e preposición. 

Todo 

o 

curso 
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preposición. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.2. Conxuga e 

usa con corrección as 

formas verbais persoais 

e non persoais dos 

verbos. 

CCL, CAA LGB4.1.2. Conxugar e usar 

con corrección as formas 

verbais persoais e non 

persoais dos verbos. 

2º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as 

sílabas que conforman 

cada palabra, 

diferenciando a sílaba 

tónica das átonas. 

CCL, CAA LGB4.1.3. Diferenciar as 

sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba 

tónica das átonas. 

1º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.4. Identifica e 

clasifica os diferentes 

tipos de enunciado: 

declarativo, interrogativo, 

exclamativo, imperativo. 

CCL, CAA LGB4.1.4. Identificar e 

clasificar os diferentes tipos de 

enunciado: declarativo, 

interrogativo, exclamativo, 

imperativo. 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de 

textos, así como aplicar o seu 

coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.5. Recoñece as 

oracións simples, 

comprende o seu 

significado, utiliza 

correctamente a 

concordancia de xénero 

e número e identifica o 

verbo e os seus 

complementos: o 

suxeito, así como os 

complementos do nome. 

CCL, CAA LGB4.1.5. Recoñecer as 

oracións simples, comprender 

o seu significado, utilizar 

correctamente a concordancia 

de xénero e número e 

identificar o verbo e o suxeito. 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse 

a elas. 

LGB4.2.1. Aplica 

xeralmente as normas 

de acentuación xerais e 

de acentuación diacrítica 

e aprecia o seu valor 

social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB4.2.1. Aplicar xeralmente 

as normas de  acentuación  

xerais. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.2. Coñecer e aplicar, de forma 

xeral, as normas ortográficas 

xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse 

a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e 

utiliza as normas 

ortográficas, aplicándoas 

nas súas producións 

escritas con especial 

atención nas regras do 

h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB4.2.2. Coñecer e utilizar as 

normas ortográficas, 

aplicándoas nas súas 

producións escritas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe adecuada nas 

producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con 

corrección os signos de 

puntuación, facendo 

unha valoración dos 

resultados. 

CCL LGB4.3.1. Empregar con 

corrección os signos de 

puntuación. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe adecuada nas 

producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha 

sintaxe adecuada nas 

súas producións. 

CCL LGB4.3.2. Usar unha sintaxe 

adecuada nas súas 

producións. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe adecuada nas 

producións orais e escritas. 

LGB4.3.3. Respecta, de 

xeito xeral, as normas 

morfosintácticas de 

colocación do pronome 

átono. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB4.3.3. Respectar, de xeito 

xeral, as normas 

morfosintácticas de colocación 

do pronome átono. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

B4.4. Recoñecer e empregar os 

conectores básicos, así como 

LGB4.4.1. Usa diversos 

conectores básicos entre 

CCL, CAA LGB4.4.1. Usar diversos 

conectores básicos entre 

Todo 

o 
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LITERATUR

A 

outros elementos de cohesión. oracións: causa, 

consecuencia, finalidade, 

contradición... 

oracións: causa, 

consecuencia, finalidade, 

contradición... 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.4. Recoñecer e empregar os 

conectores básicos, así como 

outros elementos de cohesión. 

LGB4.4.2. Recoñece 

determinados procesos 

de cohesión nos textos: 

anáfora, sinónimos... 

CCL, CAA LGB4.4.2. Recoñecer 

determinados procesos de 

cohesión nos textos: anáfora, 

sinónimos... 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.5. Identificar o papel semántico 

do suxeito e transformar oracións 

activas sinxelas en pasivas, e 

viceversa, para mellorar a 

comprensión e a produción de 

textos. 

B4.5.1. Identifica, en 

oracións sinxelas, o 

papel semántico do 

suxeito.. 

CCL, CAA B4.5.1. Identificar, en oracións 

sinxelas, o papel semántico do 

suxeito.. 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.5. Identificar o papel semántico 

do suxeito e transformar oracións 

activas sinxelas en pasivas, e 

viceversa, para mellorar a 

comprensión e a produción de 

textos. 

B4.5.2. Recoñece se a 

oración é activa ou 

pasiva e é quen de facer 

a transformación dunha 

noutra. 

CCL, CAA B4.5.2. Recoñecer se a 

oración é activa ou pasiva e é 

quen de facer a transformación 

dunha noutra. 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.6. Transformar un texto 

narrativo sinxelo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto. 

B4.6.1. Transforma un 

texto sinxelo narrativo de 

estilo directo noutro de 

estilo indirecto. 

CCL, CAA B4.6.1. Transformar un texto 

moi sinxelo narrativo de estilo 

directo noutro de estilo 

indirecto. 

3º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 

do uso do dicionario e do traballo e 

reflexión sobre as palabras que 

conforman a lingua. 

LGB4.7.1. Usa 

axeitadamente o 

dicionario en papel ou 

dixital para buscar 

calquera palabra, 

seleccionando a 

acepción precisa 

segundo cada contexto e 

como consulta 

ortográfica. 

CCL, CAA, 

CD 

LGB4.7.1. Usar axeitadamente 

o dicionario en papel para 

buscar calquera palabra, 

seleccionando a acepción 

precisa segundo cada contexto 

e como consulta ortográfica. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 

do uso do dicionario e do traballo e 

reflexión sobre as palabras que 

conforman a lingua. 

LGB4.7.2. Recoñece e 

crea palabras derivadas 

(prefixación e sufixación) 

e compostas, 

identificando e formando 

familias de palabras. 

CCL, CAA LGB4.7.2. Recoñecer e crear 

palabras derivadas (prefixación 

e sufixación) e compostas, 

identificando e formando 

familias de palabras. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir 

do uso do dicionario e do traballo e 

reflexión sobre as palabras que 

conforman a lingua. 

LGB4.7.3. Recoñece e 

usa sinónimos, 

antónimos, homónimos, 

palabras polisémicas de 

uso frecuente, frases 

feitas, siglas e 

abreviaturas. 

CCL, CAA LGB4.7.3. Recoñecer e usar 

sinónimos, antónimos, 

homónimos, palabras 

polisémicas. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.8. Coñecer,de xeito xeral, as 

características relevantes da 

lingua galega e identificar e valorar 

esta lingua dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

LGB4.8.1. Coñece, de 

xeito xeral, as 

características máis 

relevantes (históricas, 

socioculturais...) da 

lingua galega. 

CCL, CCEC Coñecer, de xeito xeral, as 

características máis relevantes 

(históricas, socioculturais...) da 

lingua galega. 

1º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.8. Coñecer,de xeito xeral, as 

características relevantes da 

lingua galega e identificar e valorar 

esta lingua dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

LGB4.8.2. Identifica e 

valora a lingua galega 

dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB4.8.2. Identificar e valorar 

a lingua galega dentro da 

realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de 

Europa. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

B4.9. Establecer relacións 

elementais entre as diversas 

LGB4.9.1. Recoñece, de 

forma xeral, e evita as 

CCL, CCEC LGB4.9.1. Recoñecer. de 

forma xeral, e evitar as 

Todo 

o 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

LITERATUR

A 

linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. 

interferencias entre as 

linguas que está a 

aprender. 

interferencias entre as linguas 

que está a aprender. 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B4.9. Establecer relacións 

elementais entre as diversas 

linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. 

LGB4.9.2 Identifica 

diferenzas, regularidades 

e semellanzas, 

ortográficas e léxicas 

entre todas as linguas 

que coñece e/ou está a 

aprender, como punto de 

apoio para a súa 

aprendizaxe. 

CCL LGB4.9.2 Identificar 

diferenzas, regularidades e 

semellanzas, ortográficas e 

léxicas entre todas as linguas 

que coñece e/ou está a 

aprender. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.1 Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura popular 

galega e da literatura galega en 

xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, 

memoriza e reproduce 

textos procedentes da 

literatura popular oral 

galega (refráns, adiviñas, 

lendas, contos, poemas, 

conxuros, ditos,cantigas) 

e da literatura galega en 

xeral 

CCL, CAA, 

CCEC 

LGB5.1.1. Escoitar, memorizar 

e reproducir textos 

procedentes da literatura 

popular oral galega (refráns, 

adiviñas, lendas, contos, 

poemas, conxuros, 

ditos,cantigas) e da literatura 

galega en xeral 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.1 Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura popular 

galega e da literatura galega en 

xeral. 

LGB5.1.2. Valora os 

textos da literatura oral 

galega como fonte de 

coñecemento da nosa 

cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

CCL, CCEC LGB5.1.2. Valorar os textos da 

literatura oral galega como 

fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de 

gozo persoal. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.2. Ler textos e obras n galego 

da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio 

obras e textos en galego 

da literatura infantil, 

adaptacións breves de 

obras clásicas e 

literatura actual, 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

CCL, CCEC, 

CD 

LGB5.2.1. Ler en silencio 

obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.2. Ler textos e obras n galego 

da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

LGB5.2.2. Le en voz alta 

obras e textos en galego 

da literatura infantil, 

adaptacións breves de 

obras clásicas e 

literatura actual, 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

CCL, CCEC, 

CD 

LGB5.2.2. Ler en voz alta 

obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións 

breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á 

idade e en diferentes soportes. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.3. Identificar as características 

dos diferentes xéneros e as figuras 

literarias, así como temas 

recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as 

características principais 

dos diferentes xéneros 

literarios: narrativa, 

poesía e teatro. 

CCL, CCEC LGB5.3.1. Identificar as 

características principais dos 

diferentes xéneros literarios: 

narrativa, poesía e teatro. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.3. Identificar as características 

dos diferentes xéneros e as figuras 

literarias, así como temas 

recorrentes. 

LGB5.3.2. Distingue 

algúns recursos retóricos 

e métricos propios dos 

poemas. 

CCL LGB5.3.2. Distinguir algúns 

recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

2º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.3. Identificar as características 

dos diferentes xéneros e as figuras 

literarias, así como temas 

recorrentes. 

LGB5.3.3. Identifica e 

emprega algunhas 

figuras literarias: 

comparacións, 

personificacións, 

hipérboles e xogos de 

palabras. 

CCL, CCEC, 

CAA 

LGB5.3.3. Identificar algunhas 

figuras literarias: 

comparacións, 

personificacións, hipérboles e 

xogos de palabras. 

2º 

trim. 

LINGUA B5.3. Identificar as características LGB5.3.4. Identifica os CCL, CCEC LGB5.3.4. Identificar os temas 2º 
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GALEGA E 

LITERATUR

A 

dos diferentes xéneros e as figuras 

literarias, así como temas 

recorrentes. 

temas recorrentes na 

literatura. 

recorrentes na literatura. trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.4. Recrear e compoñer poemas 

e relatos sinxelos a partir de 

modelos dados. 

LGB5.4.1. Recrea e 

compón poemas e 

relatos, a partir de 

modelos sinxelos, para 

comunicar sentimentos, 

emocións, estados de 

ánimo e lembranzas. 

CCL, CCEC, 

CSC 

LGB5.4.1. Recrear e compoñe 

poemas e relatos, a partir de 

modelos sinxelos. 

2º 

trim. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.5. Participar activamente en 

dramatizacións de textos literarios. 

LGB5.5.1. Participa 

activamente en 

dramatizacións de textos 

literarios. 

CCL LGB5.5.1. Participar 

activamente en dramatizacións 

de textos literarios. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento e como recurso de 

gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a 

literatura en calquera 

lingua, como vehículo de 

comunicación, fonte de 

coñecemento e como 

recurso de gozo persoal. 

CCL, CSC, 

CCEC 

LGB5.6.1. Valorar a literatura 

en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento e como 

recurso de gozo persoal. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.7. Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante las diferenzas 

persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.1. Compara 

imaxes, símbolos e mitos 

sinxelos doutras culturas 

cos da cultura galega, 

amosando interese e 

respecto. 

CSC, CCEC LGB5.7.1. Comparar imaxes, 

símbolos e mitos sinxelos 

doutras culturas cos da cultura 

galega, amosando interese e 

respecto. 

Todo 

o 

curso 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATUR

A 

B5.7. Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante las diferenzas 

persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.2. Amosa 

curiosidade por coñecer 

outras costumes e 

formas de relación 

social, respectando e 

valorando a diversidade 

cultural. 

CSC, CCEC LGB5.7.2. Amosar curiosidade 

por coñecer outras costumes e 

formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B1.1. Describir e analizar 

situacións de cambio para 

encontrar patróns, regularidades e 

leis matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

MTB1.1.1. Identifica 

patróns, regularidades e 

leis matemáticas en 

situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos e 

funcionais. 

CMCT, CAA MTB1.1.1. Identificar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B1.2 Coñecer algunhas 

características do método do 

traballo científico en contextos de 

situacións problemáticas a 

resolver. 

MTB1.2.1. Realiza 

estimacións sobre os 

resultados esperados e 

contrasta a súa validez 

valorando as vantaxes e 

os inconvenientes do 

seu uso. 

CMCT, CAA MTB1.2.1. Realizar 

estimacións sobre os 

resultados esperados. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático. 

MTB1.3.1. Distingue 

entre problemas e 

exercicios e aplica as 

estratexias idóneas para 

cada caso. 

CMCT, 

CSIEE, CAA 

MTB1.3.1. Distinguir entre 

problemas e exercicios e 

aplicar as estratexias idóneas 

para cada caso. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B1.3. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático. 

MTB1.3.2. Iniciase na 

formulación de 

preguntas e na busca de 

respostas apropiadas, 

tanto no estudo dos 

conceptos coma na 

resolución de problemas. 

CMCT, CAA, 

CCL 

MTB1.3.2. Iniciarse na 

formulación de preguntas e na 

busca de respostas 

apropiadas, tanto no estudo 

dos conceptos coma na 

resolución de problemas. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC B1.4. Superar bloqueos e MTB1.4.1. Toma CMCT, CAA, MTB1.4.1. Tomar decisións Todo 
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AS inseguridades ante resolución de 

situacións descoñecidas. 

decisións nos procesos 

de resolucións de 

problemas valorando as 

consecuencias destas e 

a súa conveniencia pola 

súa sinxeleza e utilidade. 

CSIEE nos procesos de resolucións 

de problemas. 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B1.5. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, aprendendo 

para situacións semellantes 

futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na 

reflexión sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvoltos, 

valorando as ideas 

claves, aprendendo para 

situacións futuras 

semellantes. 

CMCT, CAA, 

CSIEE 

MTB1.5.1. Iníciarse na 

reflexión sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvoltos, valorando as 

ideas claves, aprendendo para 

situacións futuras semellantes. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os 

números romanos 

aplicando o 

coñecemento á 

comprensión de 

datacións. 

CMCT, 

CCEC 

MTB2.1.1. Identificar os 

números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión 

de datacións. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

MTB2.1.2. Le, escribe e 

ordena en textos 

numéricos e da vida 

cotiá, números (naturais, 

fraccións e decimais ata 

as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados 

e interpretando o valor 

de posición de cada 

unha das súas cifras. 

CMCT, CAA, 

CCL 

MTB2.1.2. Ler, escribir e 

ordenar en textos numéricos e 

da vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e decimais 

ata as milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de 

posición de cada unha das 

súas cifras. 

2º/3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.2. Interpretar diferentes tipos 

de números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en 

textos numéricos e da 

vida cotiá, números 

(naturais, fraccións e 

decimais ata as 

milésimas), utilizando 

razoamentos apropiados 

e interpretando o valor 

de posición de cada 

unha das súas cifras. 

CMCT, CAA, 

CCL 

MTB2.2.1. Interpretar en textos 

numéricos e da vida cotiá, 

números (naturais, fraccións e 

decimais ata as milésimas), 

utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 

2º/3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.2. Interpretar diferentes tipos 

de números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.2. Ordena 

números enteiros, 

decimais e fraccións 

básicas por 

comparación, 

representación na recta 

numérica e 

transformación duns 

noutros. 

CMCT MTB2.2.2. Ordenar números 

enteiros, decimais e fraccións 

básicas por comparación, 

representación na recta 

numérica e transformación 

duns noutros. 

2º/3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído 

o cálculo mental, facendo 

referencia implícita ás propiedades 

das operación, en situación de 

resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas 

ou máis fraccións a 

común denominador e 

calcula fraccións 

equivalentes. 

CMCT MTB2.3.1. Reduce dúas 

fraccións a común 

denominador e calcula 

fraccións equivalentes. 

2º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído 

o cálculo mental, facendo 

referencia implícita ás propiedades 

MTB2.3.2. Redondea 

números decimais á 

décima, centésima ou 

milésima máis próxima. 

CMCT MTB2.3.2. Redondear 

números decimais á décima, 

centésima ou milésima máis 

próxima. 

2º 

trim. 
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das operación, en situación de 

resolución de problemas. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.3. Realizar operacións e 

cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído 

o cálculo mental, facendo 

referencia implícita ás propiedades 

das operación, en situación de 

resolución de problemas. 

MTB2.3.3. Ordena 

fraccións aplicando á 

relación entre fracción e 

número decimal. 

CMCT MTB2.3.3. Ordenar fraccións 

aplicando á relación entre 

fracción e número decimal. 

2º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá. 

MTB2.4.1. Opera cos 

números coñecendo a 

xerarquía das 

operacións. 

CMCT MTB2.4.1. Operar cos 

números coñecendo a 

xerarquía das operacións. 

2º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá. 

MTB2.4.2. Utiliza 

diferentes tipos de 

números en contextos 

reais, establecendo 

equivalencias entre eles, 

identificándoos e 

utilizándoos como 

operadores na 

interpretación e 

resolución de problemas. 

CMCT, CCL MTB2.4.2. Utilizar diferentes 

tipos de números en contextos 

reais, establecendo 

equivalencias entre eles, 

identificándoos e utilizándoos 

como operadores na 

interpretación e resolución de 

problemas. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B2.4. Utilizar os números enteiros, 

decimais e fraccionarios para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá. 

MTB2.4.3. Estima e 

comproba resultados 

mediante diferentes 

estratexias. 

CMCT, CAA MTB2.4.3. Estimar e 

comprobar  resultados 

mediante diferentes 

estratexias. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B2.5. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía nas 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias 

persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se realizará (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza 

sumas e restas de 

fraccións co mesmo 

denominador. Calcula o 

produto dunha fracción 

por un número. 

CMCT MTB2.5.1. Realizar  sumas e 

restas de fraccións co mesmo 

denominador. Calcular o 

produto dunha fracción por un 

número. 

2º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.5. Operar cos números tendo 

en conta a xerarquía nas 

operacións, aplicando as 

propiedades destas, as estratexias 

persoais e os diferentes 

procedementos que se utilizan 

segundo a natureza do cálculo que 

se realizará (algoritmos escritos, 

cálculo mental, tenteo, estimación, 

calculadora), usando o máis 

adecuado. 

MTB2.5.2. Realiza 

operacións con números 

decimais. 

CMCT MTB2.5.2. Realizar operacións 

con números decimais. 

2º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.1. Emprega e 

automatiza algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división 

con distintos tipos de 

números, en 

comprobación de 

resultados en contextos 

de resolución de 

problemas e en 

CMCT, CAA MTB2.6.1. Empregar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados 

en contextos de resolución de 

problemas e en situacións 

cotiás. 

Todo 

o 

curso 
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situacións cotiás. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.2. Descompón 

de forma aditiva e de 

forma 

aditivomultiplicativa, 

números menores de un 

millón, atendendo o valor 

de posición das súas 

cifras. 

CMCT MTB2.6.2. Descompoñer  de 

forma aditiva, números 

menores de un millón, 

atendendo o valor de posición 

das súas cifras. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.3. Identifica 

múltiplos e divisores 

empregando as táboas 

de multiplicar. 

CMCT MTB2.6.3. Identificar múltiplos 

e divisores empregando as 

táboas de multiplicar. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.4. Calcula os 

primeiros múltiplos dun 

número dado. 

CMCT MTB2.6.4. Calcular os 

primeiros múltiplos dun 

número dado. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.5. Calcula todos 

os divisores de calquera 

número menor de 100. 

CMCT MTB2.6.5. Calcular todos os 

divisores de calquera número 

menor de 100. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.6. Calcula o 

mcm e o mcd. 

 

CMCT MTB2.6.6. Calcular o mcm e o 

mcd. 

 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.7. Descompón 

números decimais 

atendendo o valor de 

posición das súas cifras. 

CMCT MTB2.6.7. Descompoñer 

números decimais atendendo 

o valor de posición das súas 

cifras. 

1º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.8. Elabora e 

emprega estratexias de 

cálculo mental. 

CMCT, CAA MTB2.6.8. Elaborar e 

empregar estratexias de 

cálculo mental. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B2.6. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación e 

MTB2.6.9. Estima e 

redondea o resultado de 

un cálculo valorando a 

CMCT, CAA MTB2.6.9. Estimar e 

redondear o resultado de un 

cálculo valorando a resposta. 

Todo 

o 

curso 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

división con distintos tipos de 

números, en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e en 

situacións da vida cotiá. 

resposta. 

MATEMÁTIC

AS 

B2.7. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

MTB2.7.1 Resolve 

problemas que impliquen 

o dominio dos contidos 

traballados, empregando 

estratexias heurísticas, 

de razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento das 

relacións, uso de 

exemplos contrarios), 

creando conxecturas, 

construíndo, 

argumentando e 

tomando decisións, 

valorando as súas 

consecuencias e a 

conveniencia do seu 

uso. 

CMCT, CAA, 

CCL, CSIEE 

MTB2.7.1 Resolver e crear 

problemas que impliquen o 

dominio dos contidos 

traballados. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B2.7. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

MTB2.7.2. Reflexiona 

sobre o procedemento 

aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operacións empregadas, 

as unidades dos 

resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solucións no contexto e 

buscando outras formas 

de resolvelo. 

CMCT, CAA, 

CCL, CSIEE 

MTB2.7.2. Reflexionar sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no 

contexto e buscando outras 

formas de resolvelo. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo 

facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima 

lonxitudes, capacidades, 

masas e superficies; 

elixindo a unidade e os 

instrumentos máis 

axeitados para medir e 

expresar unha medida, 

explicando de forma oral 

o proceso seguido e a 

estratexia utilizada. 

CMCT, CCL, 

CAA 

MTB3.1.1. Estimar lonxitudes, 

capacidades, masas e 

superficies; elixindo a unidade 

e os instrumentos máis 

axeitados para medir e 

expresar unha medida, 

explicando de forma oral o 

proceso seguido e a estratexia 

utilizada. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B3.1. Escoller os instrumentos de 

medida máis pertinentes en cada 

caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, 

capacidade, masa e tempo 

facendo previsións razoables. 

MTB3.1.2. Mide con 

instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades 

convencionais e non 

convencionais, elixindo a 

unidade máis axeitada 

para a expresión dunha 

medida. 

CMCT, CAA MTB3.1.2. Medir con 

instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades 

convencionais e non 

convencionais, elixindo a 

unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B3.3. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza 

equivalencias e 

transformacións entre 

horas, minutos e 

segundos. 

CMCT MTB3.3.1. Realizar 

equivalencias e 

transformacións entre horas, 

minutos e segundos. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B3.4. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar cálculos 

con medidas angulares. 

MTB3.4.1. Identifica o 

ángulo como medida dun 

xiro ou abertura. 

CMCT MTB3.4.1. Identificar o ángulo 

como medida dun xiro ou 

abertura. 

3º 

trim. 
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MATEMÁTIC

AS 

B3.4. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar cálculos 

con medidas angulares. 

MTB3.4.2. Mide ángulos 

usando instrumentos 

convencionais. 

CMCT MTB3.4.2. Medir ángulos 

usando instrumentos 

convencionais. 

3º 

trim 

MATEMÁTIC

AS 

B3.5. 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. 

MTB3.5.1. Resolve 

problemas de medida, 

utilizando estratexias 

heurísticas, de 

razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento das 

relacións, uso de 

exemplos contrarios...), 

creando conxecturas, 

construíndo, 

argumentando… e 

tomando decisións, 

valorando as súas 

consecuencias e a 

conveniencia da súa 

utilización. 

CMCT, CAA, 

CSIEE 

MTB3.5.1. Resolver  

problemas de medida. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.1. Utilizar as nocións 

xeométricas de paralelismo, 

perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie 

para describir e comprender 

situacións da vida cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e 

representa ángulos en 

diferentes posicións: 

consecutivos, 

adxacentes, opostos 

polo vértice… 

CMCT MTB4.1.1. Identificar e 

representar ángulos en 

diferentes posicións: 

consecutivos, adxacentes,… 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.1. Utilizar as nocións 

xeométricas de paralelismo, 

perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie 

para describir e comprender 

situacións da vida cotiá. 

MTB4.1.2. Traza unha 

figura plana simétrica 

doutra respecto dun 

eixe. 

CMCT MTB4.1.2. Trazar unha figura 

plana simétrica doutra 

respecto dun eixe. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.1. Utilizar as nocións 

xeométricas de paralelismo, 

perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e superficie 

para describir e comprender 

situacións da vida cotiá. 

MTB4.1.3. Realiza 

ampliacións e reducións. 

CMCT MTB4.1.3. Realizar 

ampliacións e reducións. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.2. Comprender o método de 

calcular a área dun paralelogramo, 

triángulo, trapecio e rombo. 

Calcular a área de figuras planas. 

MTB4.2.1. Calcula a 

área e o perímetro de: 

rectángulo, cadrado e 

triángulo. 

CMCT MTB4.2.1. Calcular a área e o 

perímetro de: rectángulo, 

cadrado e triángulo. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.2. Comprender o método de 

calcular a área dun paralelogramo, 

triángulo, trapecio e rombo. 

Calcular a área de figuras planas. 

MTB4.2.2. Aplica os 

conceptos de perímetro 

e superficie de figuras 

para a realización de 

cálculos sobre planos e 

espazos reais e para 

interpretar situacións da 

vida diaria. 

CMCT, CAA MTB4.2.2. Aplicar os 

conceptos de perímetro e 

superficie de figuras para a 

realización de cálculos sobre 

planos e espazos reais e para 

interpretar situacións da vida 

diaria. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.3. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas. 

MTB4.3.1. Identifica e 

diferencia os elementos 

básicos da 

circunferencia e círculo: 

centro, raio, diámetro, 

corda, arco, tanxente e 

sector circular. 

CMCT MTB4.3.1. Identificar e 

diferenciar os elementos 

básicos da circunferencia e 

círculo: centro, raio, diámetro, 

corda, arco. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.3. Utilizar as propiedades das 

figuras planas para resolver 

problemas. 

MTB4.3.2. Utiliza a 

composición e 

descomposición para 

formar figuras planas e 

CMCT MTB4.3.2. Utilizar a 

composición e descomposición 

para formar figuras planas. 

3º 

trim. 
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corpos xeométricos a 

partir doutras. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.4. 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. 

MTB4.4.1. Resolve 

problemas xeométricos 

que impliquen dominio 

dos contidos traballados, 

utilizando estratexias 

heurísticas de 

razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento das 

relacións, uso de 

exemplos contrarios), 

creando conxecturas, 

construíndo, 

argumentando, e 

tomando decisións, 

valorando as súas 

consecuencias e a 

conveniencia da súa 

utilización. 

CMCT, CAA, 

CCL, CSIEE 

MTB4.4.1. Resolver problemas 

xeométricos que impliquen 

dominio dos contidos 

traballados. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B4.4. 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. 

MTB4.4.2. Reflexiona 

sobre o proceso de 

resolución de problemas 

revisando as operacións 

utilizadas, as unidades 

dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solucións no contexto e 

propoñendo outras 

formas de resolvelo. 

CMCT, CAA MTB4.4.2. Reflexionar sobre o 

proceso de resolución de 

problemas revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando 

as solucións no contexto e 

propoñendo outras formas de 

resolvelo. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B5.1. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

MTB5.1.1. Aplica de 

forma intuitiva a 

situacións familiares as 

medidas de 

centralización: a media 

aritmética, a moda e o 

rango. 

CMCT, CAA MTB5.1.1. Calcular a media 

aritmética. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B5.1. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

MTB5.1.2. Realiza e 

interpreta gráficos moi 

sinxelos: diagramas de 

barras, poligonais e 

sectoriais, con datos 

obtidos de situacións moi 

próximas. 

CMCT, CAA MTB5.1.2. Realizar e interpreta 

gráficos moi sinxelos: 

diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais, con 

datos obtidos de situacións 

moi próximas. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B5.2. Facer estimacións baseadas 

na experiencia sobre o resultado 

(posible, imposible, seguro, máis 

ou menos probable) de situacións 

sinxelas nas que interveña o azar 

e comprobar o dito resultado. 

MTB5.2.1. Realiza 

análise crítica e 

argumentada sobre as 

informacións que se 

presentan mediante 

gráficas estatísticas. 

CMCT, CAA, 

CCL 

MTB5.2.1. Realizar análise 

sobre as informacións que se 

presentan mediante gráficas 

estatísticas. 

Todo 

o 

curso 

MATEMÁTIC

AS 

B5.3. Observar e constatar que hai 

sucesos imposibles, sucesos que 

con case toda seguridade 

prodúcense ou que se repiten, 

sendo máis ou menos probable 

esta repetición. 

MTB5.3.1. Identifica 

situacións de carácter 

aleatorio. 

CMCT MTB5.3.1. Identificar 

situacións de carácter 

aleatorio. 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B5.3. Observar e constatar que hai 

sucesos imposibles, sucesos que 

con case toda seguridade 

MTB5.3.2. Realiza 

conxecturas e 

estimacións sobre 

CMCT, CAA MTB5.3.2. Realizar 

conxecturas e estimacións 

sobre algúns xogos (moedas, 

3º 

trim. 
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prodúcense ou que se repiten, 

sendo máis ou menos probable 

esta repetición. 

algúns xogos (moedas, 

dados, cartas, 

loterías…). 

dados, cartas, loterías…). 

MATEMÁTIC

AS 

B5.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá axeitados 

ao seu nivel, establecer conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

MTB5.4.1. Resolve 

problemas que impliquen 

dominio dos contidos 

propios da estatística e 

probabilidade, utilizando 

estratexias heurísticas, 

de razoamento 

(clasificación, 

recoñecemento das 

relacións, uso de 

exemplos contrarios…), 

creando conxecturas, 

construíndo, 

argumentando e 

tomando decisións, 

valorando as 

consecuencias destas e 

a conveniencia da súa 

utilización. 

CMCT, CAA, 

CCL, CSIEE 

MTB5.4.1. Resolve problemas 

que impliquen dominio dos 

contidos propios da estatística 

e probabilidade. 

 

3º 

trim. 

MATEMÁTIC

AS 

B5.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá axeitados 

ao seu nivel, establecer conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorar a utilidade 

dos coñecementos matemáticos 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

MTB5.4.2. Reflexiona 

sobre o proceso de 

resolución de problemas 

revisando as operacións 

utilizadas, as unidades 

dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as 

solucións no contexto e 

propoñendo outras 

formas de resolvelo. 

CMCT, CAA, 

CCL, CSIEE 

MTB5.4.2. Reflexionar sobre o 

proceso de resolución de 

problemas revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando 

as solucións no contexto e 

propoñendo outras formas de 

resolvelo. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses 

e coas propias experiencias do 

alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva 

voz ou por soportes multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

importante do texto. B1.3. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

PLEB1.1. Comprende o 

sentido global e a 

información máis 

importante de textos 

orais, con estruturas 

coñecidas e léxico de 

uso cotiá adecuados á 

súa idade, procedentes 

de medios audiovisuais 

ou da Internet. 

CCL Comprender o sentido global e 

a información máis importante 

de textos orais, con estruturas 

coñecidas e léxico de uso cotiá 

adecuados á súa idade, 

procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses 

e coas propias experiencias do 

alumnado, articulados con 

PLEB1.2. Comprende os 

puntos principais e 

recoñece palabras e 

expresións coñecidas en 

textos orais (xogos de 

ordenador, peticións, 

instrucións) sobre temas 

do seu interese, 

CCL Comprender os puntos 

principais e recoñece palabras 

e expresións coñecidas en 

textos orais (xogos de 

ordenador, peticións, 

instrucións) sobre temas do 

seu interese, expresados con 

claridade e que conten con 

Todo 

o 

curso 
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claridade e transmitidos de viva 

voz ou por soportes multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

importante do texto. B1.3. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

expresados con 

claridade e que conten 

con apoio visual en 

soporte papel ou dixital. 

apoio visual en soporte papel 

ou dixital. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses 

e coas propias experiencias do 

alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva 

voz ou por soportes multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

importante do texto. B1.3. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

PLEB1.3. Identifica a 

información máis 

relevante en interaccións 

orais nas que participa 

que traten sobre temas 

familiares procedentes 

de diferentes medios de 

comunicación e da 

Internet. 

CCL, CD, 

CAA 

Identificar a información máis 

relevante en interaccións orais 

nas que participa que traten 

sobre temas familiares 

procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da 

Internet. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses 

e coas propias experiencias do 

alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva 

voz ou por soportes multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

importante do texto. B1.3. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

PLEB1.4. Escoita 

atentamente en 

interaccións cara a cara, 

sen interromper. 

 

CCL, CSC PLEB1.4. Escoitar 

atentamente en interaccións 

cara a cara, sen interromper. 

 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun 

léxico de uso moi frecuente e 

conectados cos propios intereses 

e coas propias experiencias do 

PLEB1.5. Amosa 

interese e respecto polas 

intervencións orais alleas 

en prol da mellora da 

súa pronuncia, entoación 

e acentuación. 

CCL, CSC Amosar  interese e respecto 

polas intervencións orais alleas 

en prol da mellora da súa 

pronuncia, entoación e 

acentuación. 

Todo 

o 

curso 
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alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva 

voz ou por soportes multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral e a información mais 

importante do texto. B1.3. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos nos diferentes contextos 

comunicativos de forma 

significativa. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.1. Participa de 

forma activa en 

situacións reais ou 

simuladas de 

comunicación, 

previamente preparadas 

e ensaiadas, sobre 

temas do seu interese, 

sobre persoas da súa 

contorna inmediata, 

cunha pronuncia e 

entoación 

comprensibles. 

CCL Participar de forma activa en 

situacións reais ou simuladas 

de comunicación, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre 

temas do seu interese, sobre 

persoas da súa contorna 

inmediata, cunha pronuncia e 

entoación comprensibles 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.2. Pregunta e 

responde para dar/obter 

información en 

interaccións cotiás 

habituais. 

CSC Preguntar e responder para 

dar/obter información en 

interaccións cotiás habituais. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

PLEB2.3. Amosa unha 

actitude de escoita 

CCL, CSC  

** Incluído no  2.1 
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ESTRANXEI

RA 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

atenta. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Produce textos 

orais propios, sinxelos e 

breves (p.e. cancións, 

conversas telefónicas, 

dramatizacións) 

utilizando distintos 

soportes multimedia. 

CCL, CD, 

CSC 

Producir  textos orais propios, 

sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas 

telefónicas, dramatizacións) 

utilizando distintos soportes 

multimedia. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

PLEB2.5. Recorda as 

ideas principais dun 

texto escoitado e fai un 

resumo breve sobre o 

mesmo. 

CCL Recordar as ideas principais 

dun texto escoitado e iniciarse 

na realización  dun resumo 

breve sobre o mesmo. 

Todo 

o 

curso 
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Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.6. Manifesta 

interese e respecto polas 

opinións do seus 

compañeiros/as. 

CCL, CSC Manifestar interese e respecto 

polas opinións do seus 

compañeiros/as. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PLEB2.7. Recoñece a 

diversidade lingüística da 

súa contorna como 

elemento enriquecedor. 

CCL Recoñecer a diversidade 

lingüística da súa contorna 

como elemento enriquecedor. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas dos 

seu interese, sobre persoas da 

súa contorna inmediata, usando 

expresións e frases feitas de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then/but). B2.2. Participar 

de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de 

PLEB2.8. Comeza a 

utilizar correctamente e 

progresivamente 

aspectos fonéticos 

básicos, do ritmo, da 

acentuación e da 

entoación da lingua 

estranxeira para a 

produción de textos orais 

comprensibles. 

CCL, CAA Comezar a utilizar 

correctamente e 

progresivamente aspectos 

fonéticos básicos, do ritmo, da 

acentuación e da entoación da 

lingua estranxeira para a 

produción de textos orais 

comprensibles. 

Todo 

o 

curso 
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comunicación que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando 

as convencións propias do 

proceso comunicativo. B2.3. 

Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLEB3.1. Comprende 

información básica 

escrita en notas, tendas 

e medios de transporte, 

relacionadas cos temas 

traballados previamente 

de forma oral. 

CCL Comprender información 

básica escrita en notas, tendas 

e medios de transporte, 

relacionadas cos temas 

traballados previamente de 

forma oral. 

 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLEB3.2. Comprende a 

idea principal dun texto 

escrito sinxelo, con apoio 

visual, procedente dos 

medios de comunicación 

adaptados á súa 

competencia lingüística e 

acorde coa súa idade. 

CCL, CD Comprender a idea principal 

dun texto escrito sinxelo, con 

apoio visual, procedente dos 

medios de comunicación 

adaptados á súa competencia 

lingüística e acorde coa súa 

idade. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

PLEB3.4. Emprega 

algunhas estratexias 

básicas para a 

comprensión lectora. 

CCL, CAA Empregar algunhas estratexias 

básicas para a comprensión 

lectora. 

Todo 

o 

curso 
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B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLB3.5. Selecciona 

contos, narracións ou 

outro material escrito da 

biblioteca da aula para a 

súa lectura autónoma, 

acordes á súa idade e 

intereses e respectando 

as súas normas de 

funcionamento. 

CCL, CSIEE Non  

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLB3.6. Formula 

hipóteses sinxelas a 

partir de elementos 

icónicos e títulos que o 

acompañan e 

compróbaas. 

CCL, CAA, 

CSIEE 

Non  

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

PLEB3.7. Valora a lingua 

escrita como medio de 

comunicación. 

CCL, CAA Valorar a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

Todo 

o 

curso 
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visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLEB3.8. Amosa 

interese por informarse, 

comunicarse e aprender 

a través dos textos 

escritos. 

CCL, CSIEE Amosar interese por 

informarse, comunicarse e 

aprender a través dos textos 

escritos. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e cun 

léxico cotián de interese para o 

alumnado e que conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. B3.3. Discriminar patróns 

gráficos e recoñecer os 

significados e intencións 

comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e 

interrogacións. B3.4. Recoñecer 

os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os 

símbolos frecuentes. 

PLEB3.9. Amosa 

interese pola corrección, 

ortografía básica, 

puntuación e 

presentación dos textos 

escritos. 

CCL Amosar interese pola 

corrección, ortografía básica, 

puntuación e presentación dos 

textos escritos. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

PLEB4.1. Elabora textos 

sinxelos relacionados 

con temas da súa vida 

cotiá, experiencias e 

actividades na aula, 

traballados previamente 

CCL Elaborar textos sinxelos 

relacionados con temas da súa 

vida cotiá, experiencias e 

actividades na aula, 

traballados previamente de 

forma oral. 
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para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

de forma oral. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.2. Escribe 

diálogos simples, a partir 

de modelos, respectando 

a estrutura gramatical 

coñecida e as normas 

ortográficas básicas. 

CCL Escribir diálogos simples, a 

partir de modelos, respectando 

a estrutura gramatical 

coñecida e as normas 

ortográficas básicas. 

 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

PLEB4.3. Escribe textos 

sinxelos, organizados 

con coherencia na súa 

secuencia e con léxico 

relacionado co tema da 

escritura propios de 

situacións de relación 

interpersoal (invitacións, 

notas, avisos). 

CCL Escribir textos sinxelos, 

organizados con coherencia na 

súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da 

escritura propios de situacións 

de relación interpersoal 

(invitacións, notas, avisos). 
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presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.4. Amosa 

interese polo uso guiado 

das TIC para producir 

textos e presentacións e 

transmitir información 

escrita. 

CCL, CD, 

CSC 

Amosar interese polo uso 

guiado das TIC para producir 

textos e presentacións e 

transmitir información escrita. 

Todo 

o 

curso 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.6. Produce 

mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, 

instrucións ou normas, 

cartas, felicitacións, 

carteis, folletos, cómics o 

descricións de lugares, 

gustos ou afeccións) 

CAA, CSIEE Producir  mensaxes escritas 

breves: notas e avisos, 

instrucións ou normas, cartas, 

felicitacións, carteis, folletos, 

cómics o descricións de 

lugares, gustos ou afeccións) 

 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

PLEB4.7. Produce textos 

escritos significativos,en 

soporte papel ou dixital, 

de forma individual ou en 

parella seguindo o 

CCL, CAA Producir textos escritos 

significativos,en soporte papel 

ou dixital, de forma individual 

ou en parella seguindo o 

modelo traballado (elaboración 

 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

modelo traballado 

(elaboración dunha 

enquisa, SMS, 

correspondencia persoal 

simple en soporte papel 

ou dixital falando de si 

mesmo/a e da súa 

contorna inmediata …). 

dunha enquisa, SMS, 

correspondencia persoal 

simple en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e 

da súa contorna inmediata …). 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.8. Uso do 

dicionario bilingüe e 

doutros materiais de 

consulta para a 

elaboración de textos. 

CCL, CAA Non  

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

PLEB4.9. Presenta os 

seus textos con 

caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

CCL Presentar os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: 

evitando riscos, inclinación de 

liñas etc. 
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docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B4.1. Elaborar textos sinxelos 

propios, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con 

razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de 

textos escritos. B4.7. Usar 

ferramentas informáticas para 

completar actividades 

preelaboradas polo persoal 

docente, realizar sinxelas 

presentacións e transmitir 

información. B4.8. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir 

con razoable corrección frases 

curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

PLEB4.10. Utiliza a 

lingua estranxeira escrita 

de forma correcta en 

situacións variadas 

atendendo á súa 

corrección ortográfica 

básica. 

CCL Utilizar a lingua estranxeira 

escrita de forma correcta en 

situacións variadas. 

 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

PLEB5.1. Identifica 

aspectos básicos da vida 

cotiá dos países onde se 

fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, 

festividades…) e 

compáraos cos propios, 

amosando unha actitude 

de apertura cara ao 

diferente. 

CCL, CAA, 

CSC 

Identificar aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se 

fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, 

festividades…) e comparalos 

cos propios, amosando unha 

actitude de apertura cara ao 

diferente. 
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Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

PLEB5.2. Amosa 

curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a 

súa cultura. 

CCL, CSC  

** Incluído no punto 5.1. 
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afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

PLEB5.2. Participa en 

actividades de 

aprendizaxe individuais e 

colectivas, respecta as 

ideas dos e das demais 

e contribúe ao traballo 

en grupo. 

CCL, CSC Participar en actividades de 

aprendizaxe individuais e 

colectivas, respectar as ideas 

dos e das demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 
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participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

PLEB5.3. Inicia e remata 

as interaccións 

adecuadamente. 

CCL, CAA, 

CSC 

Non  
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das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

PLEB5.4. Pregunta e 

responde de xeito 

comprensible en 

actividades de 

aprendizaxe en distintos 

contextos. 

CCL, CAA, 

CSC 

Preguntar e responder de xeito 

comprensible en actividades 

de aprendizaxe en distintos 

contextos. 
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utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

PLEB5.5. Identifica en 

textos simples: as 

formas de presente e 

pasado simple, a 

afirmación e a 

negación… 

CCL Identificar en textos simples  a 

afirmación e a negación no 

tempo presente. 
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(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

B5.6. Expresa, identifica 

e distingue actividades 

variadas de rutina, 

lecer… 

CCL, CAA Expresar, identificar e distinguit 

actividades variadas de rutina, 

lecer… 
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complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

PLEB5.7. Describe unha 

escena sinxela dicindo o 

que hai nela, compara 

dúas ilustracións e 

identifica as diferenzas, 

entre outras. 

CCL, CAA Describir unha escena sinxela 

dicindo o que hai nela, 

comparar dúas ilustracións e 

identificar as diferenzas, entre 

outras. 
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fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

PLEB5.8. Describe con 

máis detalle o seu 

aspecto físico, gustos, 

afeccións… de si 

mesmo/a e doutra 

persoa. 

CCL, CAA Non  
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cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 
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PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

PLEB5.9. Expresa e 

distingue as indicacións 

para chegar a un lugar, 

así como as instrucións 

dentro e fóra da aula. 

CCL, CAA Expresar e distinguir  as 

indicacións para chegar a un 

lugar dentro e fóra da aula. 
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lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

PLEB5.10. Diferenza 

preguntas e respostas 

moi simples, así como as 

que achegan 

información. 

CCL Diferenzar preguntas e 

respostas moi simples, así 

como as que achegan 

información. 
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da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

PLEB5.11. Estrutura 

adecuadamente os 

elementos das oracións, 

mantén a concordancia 

de número e persoa, e 

usa correctamente os 

nexos básicos. 

CCL Iniciarse na estruturación 

adecuada dos elementos das 

oracións, mantendo a 

concordancia de número e 

persoa, e usando os nexos 

básicos. 
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comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

PLEB5.12. Memoriza 

rutinas lingüísticas 

coñecidas para 

desenvolverse nas 

interaccións dentro e 

fóra da aula. 

CCL, CAA Memorizar rutinas lingüísticas 

coñecidas para desenvolverse 

nas interaccións dentro e fóra 

da aula. 
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comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

PLEB5.14. Comprende e 

usa adecuadamente o 

vocabulario necesario 

para participar nas 

interaccións da aula ou 

fóra da aula, ler textos 

próximos á súa idade e 

escribir con léxico 

traballado previamente. 

CCL, CAA Non  
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afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

PLEB5.15. Compara 

aspectos lingüísticos e 

culturais das linguas que 

coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia 

integrada a través de 

producións audiovisuais 

ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

CCL, CAA Non  
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e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

PLEB5.16. Establece 

similitudes e diferenzas 

das linguas que hai na 

CCL, CSC Non  
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RA progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

aula ou na súa contorna 

máis próxima. 
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manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

PLEB5.17. Valora  as 

linguas como 

instrumento de 

comunicación, para 

aprender e acercarse a 

outras culturas. 

CCL, CSC Valorar  as linguas como 

instrumento de comunicación, 

para aprender e acercarse a 

outras culturas. 
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frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

PRIMEIRA 

LINGUA 

ESTRANXEI

RA 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha 

comprensión adecuada do texto 

oral e escrito. B5.2. Amosar 

curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. B5.3. Amosar interese en 

participar en actividades 

individuais, así como respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. B5.3. Iniciar 

e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións 

reais ou simuladas en contextos 

menos dirixidos. B5.4. Obter e dar 

información persoal máis 

detallada, apariencia física, 

afeccións… en situacións 

comunicativas habituais dentro e 

fóra da aula. B5.5. Expresarse en 

tempo presente e pasado simple, 

afirmativa e negativa, 1ª e 3ª 

persoa… B5.6. Expresar nocións 

básicas relativas a accións cotiás, 

de lecer… B5.7. Expresar e 

identificar a existencia de seres 

vivos ou obxectos. B5.8. 

Describirse fisicamente, 

achegando información 

complementaria, a si mesmo/a ou 

a outra persoa. B5.9. Expresa e 

comprende indicacións e ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel. B5.11. Utiliza 

as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar 

frases sinxelas con conectores 

(and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. B5.12. Recoñecer 

estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 
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B5.13. Mostrar un control dun 

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. B5.14. Comprender e 

utilizar o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas 

da vida da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias. B5.16. Comparar 

aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada 

a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, 

hábitos, festividades…). B5.17. 

Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa 

contorna, e identificar semellanzas 

e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.1. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e 

na dignidade persoal. 

VSCB1.1.1. Actúa de 

forma respectable e 

digna. 

CSC, CSIEE VSCB1.1.1. Actúar de forma 

respectable e digna. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.1. Utiliza, de 

xeito guiado, estratexias 

de reestruturación 

cognitiva. 

CAA VSCB1.2.1. Utilizar, de xeito 

guiado, estratexias de 

reestruturación cognitiva. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.2. Aplica o 

autocontrol á toma de 

decisión e á resolución 

de conflitos. 

CSC, CSIEE VSCB1.2.2. Aplicar o 

autocontrol á toma de decisión 

e á resolución de conflitos. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.3. Expresa os 

seus sentimentos, 

necesidades e dereitos, 

á vez que respecta os 

dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

CSC, 

CSIEE, CCL 

VSCB1.2.3. Expresar os seus 

sentimentos, necesidades e 

dereitos, e respectar os dos e 

das demais nas actividades 

cooperativas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.3. Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en 

equipo valorando o 

esforzo individual e 

colectivo e asumindo 

compromisos para a 

consecución de 

obxectivos. 

CSC, CSIEE VSCB1.3.1. Traballar  en 

equipo valorando o esforzo 

individual e colectivo e asumir 

compromisos para a 

consecución de obxectivos. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.3. Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.3.2. Realiza 

unha autoavaliación 

responsable da 

execución das tarefas, 

expresando propostas 

de mellora. 

CSC, CAA, 

CSIEE 

VSCB1.3.2. Realizar unha 

autoavaliación responsable da 

execución das tarefas, e 

expresar propostas de mellora. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.4. Adquirir capacidades para 

tomar decisións de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

VSCB1.4.1. Utiliza o 

pensamento creativo na 

análise de problemas e 

na formulación de 

CSC, CSIEE VSCB1.4.1. Utilizar o 

pensamento creativo na 

análise de problemas e na 

formulación de propostas de 

Todo 

o 

curso 
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frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

propostas de actuación. actuación. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.4. Adquirir capacidades para 

tomar decisións de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

VSCB1.4.2. Sabe facer 

fronte á incerteza, ao 

medo ou ao fracaso. 

CSC, CSIEE VSCB1.4.2. Facer fronte á 

incerteza, ao medo ou ao 

fracaso. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.5. Desenvolver a autonomía e 

a capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

VSCB1.5.1. Identifica, 

define problemas sociais 

e cívicos e achega 

solucións potencialmente 

efectivas. 

CSIEE, CSC VSCB1.5.1. Identificar, definir 

problemas sociais e cívicos e 

achegar solucións 

potencialmente efectivas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.5. Desenvolver a autonomía e 

a capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

VSCB1.5.2. Define e 

formula claramente 

problemas de 

convivencia e achega 

solucións potencialmente 

efectivas. 

CSC, CCL VSCB1.5.2. Definir e formular 

claramente problemas de 

convivencia e achegar 

solucións potencialmente 

efectivas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B1.6. Propoñerse desafíos e 

levalos a cabo mediante unha 

toma de decisión persoal, 

meditada e responsable, 

desenvolvendo un bo sentido do 

compromiso respecto a un mesmo 

e ás demais persoas. 

VSCB1.6.1. Identifica 

vantaxes e 

inconvenientes dunha 

posible solución antes de 

tomar unha decisión 

ética. 

CSC, CSIEE VSCB1.6.1. Identificar  

vantaxes e inconvenientes 

dunha posible solución antes 

de tomar unha decisión ética. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.1. Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente a 

linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Emprega 

apropiadamente os 

elementos da 

comunicación verbal e 

non verbal, para 

expresar con coherencia 

opinión, sentimentos e 

emocións. 

CCL, CSC VSCB2.1.1. Empregar 

apropiadamente os elementos 

da comunicación verbal e non 

verbal, para expresar con 

coherencia opinión, 

sentimentos e emocións. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.1. Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente a 

linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.2. Emprega a 

comunicación verbal en 

relación coa non verbal 

en exposicións orais e 

debates. 

CCL, CSC, 

CAA, CSIEE 

VSCB2.1.2. Empregar a 

comunicación verbal en 

relación coa non verbal en 

exposicións orais e debates. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.2. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Dialoga 

interpretando e dando 

sentido ao que oe. 

CCL, CSC VSCB2.2.1. Dialogar 

interpretando e dando sentido 

ao que oe. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.2. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

VSCB2 2.2 Realiza 

actividades cooperativas 

detectando os 

sentimentos e 

pensamentos que 

subxacen no que se está 

a dicir. 

CCL, CSC, 

CSIEE 

VSCB2 2.2 Realizar 

actividades cooperativas 

detectando os sentimentos e 

pensamentos que subxacen no 

que se está a dicir. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.2. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.3. Colabora en 

proxectos grupais 

escoitando activamente, 

demostrando interese 

polas outras persoas. 

CAA, 

CSIEE, 

CSC, CCL 

VSCB2.2.3. Colaborar en 

proxectos grupais escoitando 

activamente, demostrando 

interese polas outras persoas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao 

contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

VSCB2.3.1. Comunícase 

empregando expresións 

para mellorar a 

comunicación e facilitar o 

achegamento co seu 

interlocutor nas 

CCL, CSC VSCB2.3.1. Comunícarse 

empregando expresións para 

mellorar a comunicación e 

facilitar o achegamento co seu 

interlocutor nas conversas. 

Todo 

o 

curso 
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barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

conversas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao 

contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

VSCB2.3.2. Comparte 

sentimentos durante o 

diálogo 

CCL, CSC, 

CSIEE 

VSCB2.3.2. Compartir 

sentimentos durante o diálogo 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao 

contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

VSCB2.3.3.Utiliza os 

elementos que 

contribúen ao diálogo. 

CCL, CSC VSCB2.3.3.Utilizar os 

elementos que contribúen ao 

diálogo. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao 

contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

barreiras e os que permiten lograr 

proximidade. 

VSCB2.3.4.Recoñece os 

elementos que bloquean 

a comunicación en 

diferentes situacións. 

CL, CSC VSCB2.3.4.Recoñecer os 

elementos que bloquean a 

comunicación en diferentes 

situacións. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.4.Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Realiza 

unha defensa tranquila e 

respectuosa das 

posicións persoais. 

CCL, CSC, 

CSIEE 

VSCB2.4.1. Realizar unha 

defensa tranquila e 

respectuosa das posicións 

persoais. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.4.Empregar a aserción. VSCB2.4.2. Emprega a 

linguaxe positiva. 

CCL, CSC VSCB2.4.2. Empregar a 

linguaxe positiva. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.5. Dialogar creando 

pensamentos compartidos con 

outras persoas para atopar o 

mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Infire, de 

xeito guiado, e dá o 

sentido adecuado á 

expresión das demais 

persoas. 

CCL, CSC VSCB2.5.1. Infirir, de xeito 

guiado, e dá o sentido 

adecuado á expresión das 

demais persoas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.5. Dialogar creando 

pensamentos compartidos con 

outras persoas para atopar o 

mellor argumento. 

VSCB2.5.2. Relaciona 

diferentes ideas e 

opinións para atopar os 

seus aspectos comúns. 

CCL, CSC, 

CAA 

VSCB2.5.2. Relacionar 

diferentes ideas e opinións 

para atopar os seus aspectos 

comúns. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.6. Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Interacciona 

con empatía. 

CSC, CCL, 

CSIEE 

VSCB2.6.1. Interaccionar con 

empatía. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.6. Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.2 Emprega 

diferentes habilidades 

sociais. 

CSC VSCB2.6.2 Empregar 

diferentes habilidades sociais. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.7. Actuar con tolerancia 

comprendendo e aceptando as 

diferenzas. 

VSCB2.7.1.Comprende 

e aprecia positivamente 

as diferenzas culturais. 

CSC VSCB2.7.1.Comprender e 

apreciarpositivamente as 

diferenzas culturais. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.8. Contribuír á mellora do clima 

do grupo amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte 

activa das dinámicas do 

grupo. 

CSC, CSIEE VSCB2.8.1. Formarparte activa 

das dinámicas do grupo. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.8. Contribuír á mellora do clima 

do grupo amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

VSCB2.8.2. Establece e 

mantén relacións 

emocionais amigables, 

baseadas no intercambio 

CSC, CSIEE VSCB2.8.2. Establecer e 

manter relacións emocionais 

amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a 

Todo 

o 

curso 



ÁREA CA EA C_Clave Mínimo exixible Temp

. 

de afecto e a confianza 

mutua. 

confianza mutua. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.8. Contribuír á mellora do clima 

do grupo amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

VSCB2.8.3. Consegue a 

aceptación dos 

compañeiros e 

compañeiras. 

CSC, CSIEE VSCB2.8.3. Conseguir a 

aceptación dos compañeiros e 

compañeiras. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B2.8. Contribuír á mellora do clima 

do grupo amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

VSCB2.8.4. Expón en 

historias creativas as 

características da 

relación da amizade. 

CCL, CSC, 

CCEC, CD, 

CAA 

VSCB2.8.4. Expoñer en 

historias creativas as 

características da relación da 

amizade. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.1. Desenvolve 

proxectos e resolve 

problemas en 

colaboración. 

CSC, CSIEE VSCB3.1.1. Desenvolver 

proxectos e resolver 

problemas en colaboración. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.1.2. Pon de 

manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais 

compartindo puntos de 

vista e sentimentos 

durante a interacción 

social na aula. 

CSC, CSIEE VSCB3.1.2. Poñer de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais compartindo 

puntos de vista e sentimentos 

durante a interacción social na 

aula. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.10. Participar activamente na 

vida cívica valorando a igualdade 

de dereitos e corresponsabilidades 

de homes e mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza 

criticamente actitudes de 

falta de respecto á 

igualdade de 

oportunidades de homes 

e mulleres. 

CSC, CSIEE VSCB3.10.1. Axuízar 

criticamente actitudes de falta 

de respecto á igualdade de 

oportunidades de homes e 

mulleres. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.10. Participar activamente na 

vida cívica valorando a igualdade 

de dereitos e corresponsabilidades 

de homes e mulleres. 

VSCB3.10.2. Colabora 

con persoas doutro sexo 

en diferentes situacións 

escolares. 

CSC, CSIEE VSCB3.10.2. Colaborar con 

persoas doutro sexo en 

diferentes situacións 

escolares. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.10. Participar activamente na 

vida cívica valorando a igualdade 

de dereitos e corresponsabilidades 

de homes e mulleres. 

VSCB3.10.3. Realiza 

diferentes tipos de 

actividades 

independentemente do 

seu sexo. 

CSC, CSIEE VSCB3.10.3. Realizar 

diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu 

sexo. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.11. Respectar os valores 

socialmente recoñecidos, 

coñecendo e apreciando os 

valores do Estatuto de autonomía 

e da Constitución española e os 

Dereitos e Deberes do Estatuto de 

autonomía e da Constitución 

española. Coñecer as institucións, 

organización e servizos públicos 

que garanten os dereitos e 

deberes dos cidadáns e cidadás 

no seu contorno. 

VSCB3.11.1. Reflexiona 

sobre os dereitos e 

deberes da Constitución 

Española. 

CSC VSCB3.11.1. Reflexionar sobre 

os dereitos e deberes da 

Constitución Española. 

1º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.11. Respectar os valores 

socialmente recoñecidos, 

coñecendo e apreciando os 

valores do Estatuto de autonomía 

e da Constitución española e os 

Dereitos e Deberes do Estatuto de 

autonomía e da Constitución 

española. Coñecer as institucións, 

organización e servizos públicos 

que garanten os dereitos e 

deberes dos cidadáns e cidadás 

VSCB3.11.2. Expresa a 

importancia de garantir 

os dereitos e deberes 

dos cidadáns e cidadás 

do seu contorno. 

CSC, CCL VSCB3.11.2. Expresar a 

importancia de garantir os 

dereitos e deberes dos 

cidadáns e cidadás do seu 

contorno. 

1º 

trim. 
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no seu contorno. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.11. Respectar os valores 

socialmente recoñecidos, 

coñecendo e apreciando os 

valores do Estatuto de autonomía 

e da Constitución española e os 

Dereitos e Deberes do Estatuto de 

autonomía e da Constitución 

española. Coñecer as institucións, 

organización e servizos públicos 

que garanten os dereitos e 

deberes dos cidadáns e cidadás 

no seu contorno. 

VSCB3.11.3. Participa 

no benestar da contorna 

próxima baseándose nos 

dereitos e deberes dos 

cidadáns e cidadás. 

CSC, CSIEE VSCB3.11.3. Participar no 

benestar da contorna próxima 

baseándose nos dereitos e 

deberes dos cidadáns e 

cidadás. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.12. Coñecer e expresar as 

notas características da 

convivencia democrática e a 

importancia dos valores cívicos na 

sociedade democrática realizando 

razoamentos críticos. 

VSCB3.12.1. Expresa as 

notas características da 

convivencia democrática. 

CSC, CCL VSCB3.12.1. Expresar  as 

notas características da 

convivencia democrática. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.12. Coñecer e expresar as 

notas características da 

convivencia democrática e a 

importancia dos valores cívicos na 

sociedade democrática realizando 

razoamentos críticos. 

VSCB3.12.2. Argumenta 

a importancia dos 

valores cívicos na 

sociedade democrática. 

CSC, CCL VSCB3.12.1. Coñecer as notas 

características da convivencia 

democrática. 

1º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.13. Contribuír á conservación 

do medio ambiente mantendo 

unha actitude crítica ante as faltas 

de respecto. 

VSCB3.13.1. Analiza, 

explica e expón as 

causas e consecuencias 

da intervención humana 

no medio. 

CSC, CSIEE VSCB3.13.1. Analizar, explicar 

e expoñer as causas e 

consecuencias da intervención 

humana no medio. 

2º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.13. Contribuír á conservación 

do medio ambiente mantendo 

unha actitude crítica ante as faltas 

de respecto. 

VSCB3.13.2. Investiga 

criticamente a 

intervención humana no 

medio ambiente e 

comunica os resultados. 

CSC, CAA, 

CSIEE, 

CMCT 

VSCB3.13.2. Investigar 

criticamente a intervención 

humana no medio ambiente e 

comunicar os resultados. 

2º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.13. Contribuír á conservación 

do medio ambiente mantendo 

unha actitude crítica ante as faltas 

de respecto. 

VSCB3.13.3. Argumenta 

comportamentos de 

defensa e recuperación 

do equilibrio ecolóxico e 

de conservación do 

medio ambiente. 

CSC, CCL VSCB3.13.3. Argumentar 

comportamentos de defensa e 

recuperación do equilibrio 

ecolóxico e de conservación 

do medio ambiente. 

2º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.14. Empregar as novas 

tecnoloxías desenvolvendo valores 

sociais e cívicos en contornos 

seguros. 

VSCB3.14.1. Realiza un 

uso ético das novas 

tecnoloxías. 

CD, CSC VSCB3.14.1. Realizar un uso 

ético das novas tecnoloxías. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.14. Empregar as novas 

tecnoloxías desenvolvendo valores 

sociais e cívicos en contornos 

seguros. 

VSCB3.14.2. Coñece o 

emprego seguro das 

novas tecnoloxías. 

CSC, CD VSCB3.14.2. Coñecer o 

emprego seguro das novas 

tecnoloxías. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.15. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.1. Colabora 

en campañas escolares 

sobre a importancia e a 

promoción do respecto 

das normas de 

educación viaria. 

CSC, CSIEE VSCB3.15.1. Colaborar en 

campañas escolares sobre a 

importancia e a promoción do 

respecto das normas de 

educación viaria. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.15. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.2. Analiza 

información na prensa 

en relación cos 

accidentes de tráfico. 

CSC, CCL, 

CMCT, CD 

VSCB3.15.2. Analizar 

información na prensa en 

relación cos accidentes de 

tráfico. 

3º 

trim. 
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VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.15. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.3. Investiga 

sobre as principais 

causas dos accidentes 

de tráfico coa axuda das 

novas tecnoloxías. 

CSC, CD, 

CAA 

VSCB3.15.3. Investigar sobre 

as principais causas dos 

accidentes de tráfico coa 

axuda das novas tecnoloxías. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.15. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.4.Explica as 

consecuencias de 

diferentes accidentes de 

tráfico. 

CSC, CCL, 

CMCT, CD 

VSCB3.15.4.Explicar as 

consecuencias de diferentes 

accidentes de tráfico. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.16. Investigar sobre a 

prevención de accidentes de 

tráfico xerando iniciativas e 

alternativas persoais. 

VSCB3.16.1. 

Desenvolve proxectos 

relacionados coas 

principais causas dos 

accidentes de tráfico, 

sobre os que se informa 

en diferentes medios de 

comunicación. 

CSC, 

CSIEE, 

CAA, CMCT 

VSCB3.16.1. Desenvolver 

proxectos relacionados coas 

principais causas dos 

accidentes de tráfico, sobre os 

que se informa en diferentes 

medios de comunicación. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.16. Investigar sobre a 

prevención de accidentes de 

tráfico xerando iniciativas e 

alternativas persoais. 

VSCB3.16.2. Reflexiona 

sobre o modo no que se 

poderían evitar 

accidentes de tráfico e 

expón as súas 

conclusións. 

CSC, CCL VSCB3.16.2. Reflexionar sobre 

o modo no que se poderían 

evitar accidentes de tráfico e 

exponer  as súas conclusións. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.16. Investigar sobre a 

prevención de accidentes de 

tráfico xerando iniciativas e 

alternativas persoais. 

VSCB3.16.3. Explica as 

principais medidas que 

se poderían tomar para 

previr accidentes de 

tráfico. 

CSC, CCL, 

CSIEE 

VSCB3.16.3. Explicar as 

principais medidas que se 

poderían tomar para previr 

accidentes de tráfico. 

3º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.2. Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas 

solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa 

disposición para ofrecer 

e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

VSCB3.2.1. Amosar boa 

disposición para ofrecer e 

recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.2. Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas 

solidarias. 

VSCB3.2.2. Recorre ás 

estratexias de axuda 

entre iguais. 

CAA, 

CSIEE, CSC 

VSCB3.2.2. Recorrer ás 

estratexias de axuda entre 

iguais. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.2. Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas 

solidarias. 

VSCB3.2.3. Respecta as 

regras durante o traballo 

en equipo. 

CSC VSCB3.2.3. Respectar as 

regras durante o traballo en 

equipo. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.3. Implicarse na elaboración e 

no respecto das normas da 

comunidade educativa 

empregando o sistema de valores 

persoal que constrúe a partir dos 

valores universais. 

VSCB3.3.1. Argumenta a 

necesidade de que 

existan normas de 

convivencia nos 

diferentes espazos de 

interacción social. 

CCL, CSC VSCB3.3.1. Argumentar a 

necesidade de que existan 

normas de convivencia nos 

diferentes espazos de 

interacción social. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.3. Implicarse na elaboración e 

no respecto das normas da 

comunidade educativa 

empregando o sistema de valores 

persoal que constrúe a partir dos 

valores universais. 

VSCB3.3.2. Participa na 

elaboración das normas 

da aula. 

CCL, CSC, 

CSIEE 

VSCB3.3.2. Participar na 

elaboración das normas da 

aula. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.3. Implicarse na elaboración e 

no respecto das normas da 

comunidade educativa 

empregando o sistema de valores 

persoal que constrúe a partir dos 

valores universais. 

VSCB3.3.3. Respecta as 

normas do centro 

escolar. 

CSC VSCB3.3.3. Respectar as 

normas do centro escolar. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

B3.4. Participar activamente na 

vida cívica de forma pacífica e 

VSCB3.4.1. Resolve os 

conflitos de modo 

CSC, CSIEE VSCB3.4.1. Resolver os 

conflitos de modo construtivo. 

Todo 

o 
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CIVICOS democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

construtivo. curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.4. Participar activamente na 

vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.2. Sigue as 

fases da mediación en 

situacións reais e 

simulacións. 

CSC, CSIEE VSCB3.4.2. Seguir as fases da 

mediación en situacións reais 

e simulacións. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.4. Participar activamente na 

vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.3.Manexa a 

linguaxe positiva na 

comunicación de 

pensamentos, intencións 

e posicionamentos nas 

relacións interpersoais. 

 

CCL, CSC VSCB3.4.3.Manexar a 

linguaxe positiva na 

comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos nas relacións 

interpersoais. 

 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.4. Participar activamente na 

vida cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.4. Analiza as 

emocións, sentimentos, 

posibles pensamentos e 

puntos de vista das 

partes en conflito. 

CSC, CSIEE VSCB3.4.4. Analizalas 

emocións, sentimentos, 

posibles pensamentos e 

puntos de vista das partes en 

conflito. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.5. Comprender o sentido da 

responsabilidade social e a xustiza 

social empregando a capacidade 

de reflexión, síntese e 

estruturación. 

VSCB3.5.1. Razoa o 

sentido da 

responsabilidade social e 

da xustiza social. 

CAA, CSC VSCB3.5.1. Razoar o sentido 

da responsabilidade social e 

da xustiza social. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.5. Comprender o sentido da 

responsabilidade social e a xustiza 

social empregando a capacidade 

de reflexión, síntese e 

estruturación. 

VSCB3.5.2. Identifica e 

analiza criticamente 

desigualdades sociais. 

CSC, CSIEE VSCB3.5.2. Identificar 

desigualdades sociais. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.5. Comprender o sentido da 

responsabilidade social e a xustiza 

social empregando a capacidade 

de reflexión, síntese e 

estruturación. 

VSCB3.5.3. Describe 

condutas solidarias. 

CSC, CCL VSCB3.5.3. Describir  

condutas solidarias. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.6. Practicar o altruísmo no 

contorno próximo sensibilizando 

sobre o seu valor. 

VSCB3.6.1. Amósase 

xeneroso no seu 

contorno próximo. 

CSC VSCB3.6.1. Amosarse 

xeneroso no seu contorno 

próximo. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.6. Practicar o altruísmo no 

contorno próximo sensibilizando 

sobre o seu valor. 

VSCB3.6.2. É capaz de 

sensibilizar sobre causas 

altruístas realizando 

exposicións orais sobre 

o seu valor e cometidos. 

CCL, CSC, 

CSIEE 

VSCB3.6.2. Ser capaz de 

sensibilizar sobre causas 

altruístas realizando 

exposicións orais sobre o seu 

valor e cometidos. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.6. Practicar o altruísmo no 

contorno próximo sensibilizando 

sobre o seu valor. 

VSCB3.6.3. Colabora en 

causas altruístas en 

colaboración coa 

CSC, CSIEE VSCB3.6.3. Colaborar en 

causas altruístas en 

colaboración coa comunidade 

Todo 

o 

curso 
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comunidade educativa educativa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.7. Crear un sistema de valores 

asumindo os dereitos e deberes 

do alumnado, realizando xuízos 

morais de situacións escolares e 

resolvendo dilemas morais con 

supostos prácticos. 

VSCB3.7.1. Coñece e 

respecta os dereitos e 

deberes do alumnado. 

CSC VSCB3.7.1. Coñecer  e 

respectar os dereitos e 

deberes do alumnado. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.7. Crear un sistema de valores 

asumindo os dereitos e deberes 

do alumnado, realizando xuízos 

morais de situacións escolares e 

resolvendo dilemas morais con 

supostos prácticos. 

VSCB3.7.2. Realiza 

xuízos morais, de xeito 

guiado, de situacións 

escolares. 

CSC, CSIEE VSCB3.7.2. Realizar xuízos 

morais, de xeito guiado, de 

situacións escolares. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.7. Crear un sistema de valores 

asumindo os dereitos e deberes 

do alumnado, realizando xuízos 

morais de situacións escolares e 

resolvendo dilemas morais con 

supostos prácticos. 

VSCB3.7.3 Xustifica as 

súas actuacións en base 

a valores persoais como 

a dignidade, a liberdade, 

a autoestima, a 

seguridade nun mesmo 

e a capacidade de 

enfrontarse aos 

problemas. 

CSC, CSIEE VSCB3.7.3 Xustificalas súas 

actuacións en base a valores 

persoais como a dignidade, a 

liberdade, a autoestima, a 

seguridade nun mesmo e a 

capacidade de enfrontarse aos 

problemas. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.8. Respectar os valores 

universais comprendendo a 

necesidade de garantir os dereitos 

básicos de todas as persoas. 

VSCB3.8.1. Argumenta o 

carácter universal dos 

dereitos humanos. 

CSC, CCL VSCB3.8.1. Argumentar o 

carácter universal dos dereitos 

humanos. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.8. Respectar os valores 

universais comprendendo a 

necesidade de garantir os dereitos 

básicos de todas as persoas. 

VSCB3.8.2.Expón a 

importancia de que todas 

as persoas gocen dos 

dereitos básicos: saúde, 

benestar, alimentación, 

vestido, vivenda e 

asistencia médica. 

CSC, CCL VSCB3.8.2.Coñecer  a 

importancia de que todas as 

persoas gocen dos dereitos 

básicos: saúde, benestar, 

alimentación, vestido, vivenda 

e asistencia médica. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.8. Respectar os valores 

universais comprendendo a 

necesidade de garantir os dereitos 

básicos de todas as persoas. 

VSCB3.8.3. Axuíza 

criticamente as 

circunstancias de 

persoas que viven en 

situacións de privación 

dos dereitos básicos. 

CSC, CSIEE VSCB3.8.3. Coñecer  as 

circunstancias de persoas que 

viven en situacións de 

privación dos dereitos básicos. 

Todo 

o 

curso 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.9. Comprender a declaración 

da igualdade de dereitos e a non 

discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal 

ou social, aplicándoa á análise do 

contorno social. 

VSCB3.9.1. Argumenta e 

expón mediante imaxes 

a importancia de garantir 

a igualdade de dereitos e 

a non discriminación por 

razón de nacemento, 

raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera 

outra condición ou 

circunstancia persoal ou 

social. 

CCL, CCEC, 

CSC 

 1º 

trim. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

B3.9. Comprender a declaración 

da igualdade de dereitos e a non 

discriminación por razón de 

nacemento, raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal 

ou social, aplicándoa á análise do 

contorno social. 

VSCB3.9.2. Descobre e 

axuíza criticamente 

casos próximos de 

desigualdade e 

discriminación. 

CSC, CSIEE VSCB3.9.2. Recoñecer  

criticamente casos próximos 

de desigualdade e 

discriminación. 

Todo 

o 

curso 

 



Procedementos e instrumentos de avaliación 

CIENCIAS DA NATUREZA / CIENCIAS SOCIAIS/ LINGUA CASTELÁ / LINGUA GALEGA / 

MATEMÁTICAS 

-Realización de traballos de xeito individual e por equipos. 

 -Responder preguntas oralmente e por escrito. 

 -Anotacións no diario de clase para o control do progreso da aprendizaxe. 

 -Observación directa do traballo diario e da actitude de cada alumna/o na dinámica da 

clase. 

 -Corrección dos cadernos  de exercicios. 

 -Análise de textos escritos. 

 -Realización de pequenos traballos nos que utilicen as TIC. 

 -Elaboración de resumos. 

 -Utilización periódica dos ordenadores para a realización de exercicios complementarios da 

aprendizaxe. 

 -Realización de entrevistas e debates para valorar a participación e a actitude  de cada 

alumna/o dentro do grupo. 

 -Realización de probas obxectivas para valorar os coñecementos adquiridos. 

MÚSICA 

Obervación na aula. 

Oralmente explica e representa en fichas. 

Libro de texto e fichas. 

Oralmente, e explica e representa no libro de texto e fichas. 

Audicións e musicogramas na aula. 

Cancións e interpretación de partituras na aula. 

Bailes e pequeñas coreografías. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 

Observación de condutas e comportamentos, análise de traballos da clase, uso do inglés 

para a comunicación, manexo do vocabulario que se estea a traballar, boa presentación das 

tarefas… 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Observación de condutas e comportamentos, entrevistas, análise de traballos da clase, 

análise de tarefas escolares, probas en distintas modalidades (escritas e orais). 

Uso das TICs (pizarra dixital, internet…) 

Presentacións orais, con posters… 

VALORES SOCIAIS E CIVICOS 

Observación directa na aula e valoración dos traballos realizados na aula. 

Concrecións metodolóxicas 

Os principios nos que se basea esta proposta son os seguintes: 

Desde a perspectiva psicolóxica: 



a) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

- Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 

- Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 

- Dos coñecementos previamente construídos. 

b) Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas. 

- Diagnosticando os coñecementos previos que posúe para a partir de aí ir conectando e 

integrando outros novos. 

c) Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

- Desenvolvendo  un modelo curricular de natureza procesual que asegure que os 

alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo 

a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas que favorezan o 

asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica).  

d) Potenciar a actividade. 

- Facilitando a reflexión á hora da acción. 

- Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda 

non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente (zona de 

desenvolvemento potencial). 

Desde a perspectiva pedagóxica: 

a) Partir da avaliación inicial, tanto das súas aptitudes e actitudes como das súas 

necesidades e intereses e, tamén, dos seus coñecementos prévios. 

b) Motivar axeitadamente. 

- Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas 

propias experiencias. 

- Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións. 

- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, 

especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do 

propio alumnado. 

c) Analizar os esquemas previos de coñecemento. 

- Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova 

aprendizaxe. 

- Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

Desde a perspectiva sociolóxica: 

a) Partir do diagnóstico inicial das relacións que se dan na aula. 

- De relacións afectivas e efectivas. 

- De roles: líderes, rexeitados, etc. 

b) Formar grupos nos que se favorezan as relacións humanas e a modelación dos roles 

máis adecuados. 



- Facilitando a comunicación, como base da comprensión (práctica de técnicas 

intragrupais de dinámica de grupo). 

- Propiciando a interrelación cos demais grupos (práctica de técnicas intergrupais). 

- Repartindo competencias e responsabilidades a todos os seus membros. 

A metodoloxía estará baseada na pedagoxía activa, aprendizaxe a partir da propia 

experiencia. Partirase dos coñecementos previos que teñen, plantexando actividades nas 

que poidan aportar desde a súa propia experiencia, o que lles dará seguridade e confianza. 

Aceptaranse as súas propostas como válidas, reafirmando as súas aptitudes naturais 

(aprendizaxe significativo). 

Aplicaranse a situacións diferentes da vida cotiá os novos coñecementos. A motivación terá 

un papel moi importante. 

Respectarase o ritmo de traballo e a asimilación persoal (ensinanza individualizada), 

como un elemento moi importante, tanto de aqueles nenos con n.e.e. como daqueles con 

capacidades superiores. 

Utilizarase o xogo como unha maneira máis de aprender. A súa práctica conleva ao 

desenvolvemento social da personalidade e fomenta a adquisición de actitudes, valores e 

normas. Aporta un alto grao de motivación e riqueza de valores educativos por si mesmo. 

Empregarase a técnica de gran grupo para a introducción dos temas, escoitando e 

valorando as opinións e experiências dos alumnos/as, para pasar despois á técnica de 

pequeno grupo e traballo individual. 

A metodoloxía tamén se baseará nas competencias como elemento organizador, e para isto, 

teremos en conta unhas condicións xerais sobre cómo deben ser as estratexias 

metodolóxicas: 

1. Xerar un ambiente propicio na aula. 

2. Facilitar o aprendizaxe activo. 

3. Motivas hacia o obxecto de aprendizaxe. 

4. Favorecer a autonomia do aprendizaxe. 

5. Favorecer o uso integrado e signifivativo das TIC. 

6. Favorecer o uso de fontes de información diversas. 

7. Favorecer a comunicación oral ou escrita do aprendido. 

8. Impulsar a avaliación formativa. 

9. Favorecer a utilización de organizacións diferentes do espazo e do tempo. 

10. Impulsar a funcionalidade do aprendido. 

OS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS PARA QUINTO NIVEL DE PRIMARIA SERÍAN: 

- Enfoque globalizador e integrador das áreas. 

- Papel activo do alumnado para modificar e reelaborar os seus esquemas de coñecemento. 

- Funcionalidade dos aprendizaxes. 



- Favorecer o desenvolvemento dos procesos cognitivos, autorregulación e valoración do 

propio aprendizaxe. 

- Incorporación das TIC. 

- Clima da aula. 

- Currículo flexible para atender a diversidade. 

- Agrupamentos flexibles e variados. 

- Coordinación co resto dos níveis. 

As funcións do mestre serán: 

 Crear un clima relaxado e un ambiente de confianza, sen tensións, que propicie o 

manifestarse libremente de forma persoal. Valores de deshinibición, búsqueda e 

exploración. 

 Será un dinamizador que suxerirá propostas que relacione coñecementos previos 

con novos, encauzará as actividades ata formas creativas e participativas. 

 Permitirá o uso de estratexias persoais. 

 Facilitará o desenvolvemento das propostas dos nenos/as. 

 Potenciará a cooperación e o respecto. 

 Actuar como guía e mediador. 

 Dentro da programación de cada área desenvolverase a metodoloxía específica da mesma. 

Metodoloxías empregadas 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 quinto curso será media/alta en frauta. 

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 2018-19 traballaremos cos cadernillos da Editorial Galinova. 

O caderno consta de 6 Unidades didácticas. Programadas para facer 2 U.D.  en cada 

trimestre. Ademáis do cadernillo, 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 elaboraremos 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, facilitaremos tamén fichas de ampliación 

para aqueles alumnos/as que así o requiran.  

 

Materiais e recursos didácticos 

Os recursos cos que se vai contar para levar a cabo esta programación son de tres clases: 

ambientais, materiais e humanos. 

En canto ós recursos materiais, as aulas contan con: encerado, diversos libros, 

biblioteca de aula, xogos didácticos, corchos para colgar material informativo relevante e 

diversos traballos puntuais do alumnado, un aparato de música e unha pizarra dixital, 

televisor, dvd, proxector de corpos opacos, etc. Por primeiro ano os alumnos de 5º forman 

parte do proxecto Edixgal con todo o material propio do mesmo: miniportatiles para o 

alumnado, encerado dixital, portátil do profesor. 

Contamos así mesmo con material común de centro. Dentro dos recursos humanos 

ademáis cóntase co apoio dos/as docentes especialistas en Lingua Estranxeira, Educación 

Musical, Educación Física, Relixión, especialista en PT, especialista en AL e un orientador. 

Contamos cun auxiliar deconversa ao longo de todo o curso por ser selecionados como 

centro plurilíngüe. 

Tamén se conta coas familias e con algunha visita que poda vir á aula para 

expoñerlles algo ao alumnado, dar algunha charla ou facer algunha pequena actuación.  



En canto aos recursos ambientais, principalmente as clases realizaránse na aula, a 

excepción da sesión semanal destinada ó uso dos ordenadores na sala de informática, ás 

sesións semanais de música e Ed.Física que se levarán a cabo nos seus espacios 

específicos, ademáis de que se poderá contar puntualmente con outros espacios para levar 

a cabo algunhas actividades, como a pista polideportiva, o patio de recreo ou outras 

dependencias do centro. 

Os distintos materiais e recursos didácticos serán: libros de texto, internet, cadernos 

complementarios, libretas, material didáctico para a ensinanza das linguas, das matemáticas 

e do coñecemento (regretas, ábacos, xogos de asociacións, láminas…), xogos educativos, 

biblioteca de aula e material funxible. 

En cada área, na súa programación de aula, especificaranse máis concretamente os 

distintos recursos empregados . 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado 

 

Nas áreas de : Lingua castelá, Lingua galega, Matemáticas, Ciencias da natureza , Ciencias 

sociais e Valores cívicos e sociais, teranse en conta os seguintes criterios: 

 Probas específicas  orais e escritas ( obxectivas, exposición dun tema, resolución de 

exercicios presentados en diferentes contextos e formatos…), un 60%. 

 Preguntas e atención na aula ( valorarase o traballo, estudo que o alumno/a fai na aula 

e na casa constantando os coñecementos que vai adquirindo), un 15%. 

 Cadernos e actividades feitas noutros soportes ( valorarase a presentación, limpeza e 

orde), un 15%. 

 Esforzo, interese, actitude ( Terase en conta a constancia no traballo diario, o esforzo 

persoal , a participación e o interese por aprender a aprender), un 10%. 

Na área de Educación musical , os criterios a seguir son: 

 

ESCOITA (Audición, percepción,…) 20% 

INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 

MUSICAL (canto, instrumentos,…) 

20% 

COMPORTAMENTO E INTERESE 

(coidado do material, interese na área 

de música,…) 

60% 

 

Na área de Lingua Inglesa, os criterios son: 

 Probas específicas orais e escritas, tendo en conta as catro destrezas: comprensión 

oral (10%), expresión oral (20%), comprensión escrita (10%) e expresión escrita 

(20%). Total un 60%. 

 Participación e atención na aula esforzándose por producir na lingua estranxeira. 

(15%) 



 Caderno e actividades feitas noutros soportes valorando a presentación, limpeza, 

orde…  (15%) 

 Esforzo, interese e actitude, tendo en conta a constancia no traballo diario, o esforzo 

persoal, a participación e o interese por aprender a aprender. (10%) 

 

 

 

Na área de Expresión Artística, os criterios son: 

 

 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%) 

 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente. 

O foco de atención da avaliación non pode ser soamente o alumno/a, se non tamén os 

procesos de ensinanza e a propia práctica docente, dende o contexto máis próximo ao 

alumnado (métodos didácticos, organización da aula, deseño e desenvolvemento das 

unidades didácticas, contidos,…) ata o contexto amplo no que esta se desenvolve 

(coordinación cos Mestres e especialistas, continuidade e coherencia dos plantexamentos 

educativos entre os ciclos, e etapas, a colaboración os país de alumnos/as,…) 

Trimestralmente, e coincidindo coas sesións de avaliación, farase unha revisión da 

programación  para ver o grao de consecución dos obxectivos e contidos programados así 

como a  súa temporalización.  

Co fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso, avaliaranse os seguintes 

indicadores das programacións de aula: 

 Desenvolvemento na clase da programación. 

 Relación entre obxectivos e contidos. 

 Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 

 Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 

O mestre recollerá tamén nun diario, as estimacións que fixo sobre a súa práctica docente e 

as decisión que tomou para a súa mellora. Como resultado deste diario, o profesorado, 

realizarán as modificacións pertinentes nas unidades didácticas. 

Tamén se pode pedir aos alumnos/as que nos dean a súa libre opinión sobre a actividade 

realizada. Isto axudaranos a mellorar o clima da aula e a ter en conta o punto de vista dos 

alumnos. As conclusións destas consultas poden ser recollidas no diario do mestre/a. 

 

 



Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 

Con obxeto de axustarnos o máximo posible á realidade dos nosos alumnos/as, realízase 

unha valoración das súas características, na primeira quincena de setembro, según os 

seguintes parámetros: 

 Que valorar: 

- Rendemento do alumno/a no curso anterior. 

- Personalidade 

- Aficións e intereses 

- Situación económica e cultural da familia. 

- Etc… 

 Como obter a información: 

- Informes de titores anteriores. 

- Cuestionario previo aos alumnos/as 

- Entrevista individual 

- Cuestionario aos país. 

- Entrevista cos país. 

- Etc… 

Deste xeito, prevese distintas vías de resposta ante o amplo abanico de capacidades, estilos 

de aprendizaxe, motivación e intereses dos alumnos/as. 

 

Medidas de atención a diversidade 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe, o centro educativo deberá por en 

funcionamento as medidas de R.E. que se consideren máis convenientes, tanto 

organizativas como curriculares: apoio dentro ou fora do grupo, agrupamentos flexibles ou 

adaptacións do currículo. 

As medidas de atención á diversidade son entendidas como aquelas medidas organzativas 

que intentan dar resposta ás necesidades educativas dos alumnos das nosas aulas. Poden 

ser ordinarias e extraordinarias e todas están desenvolvidas dentro do marco de atención 

golbal do centro, en coherencia co P.E.C. o P.C.C. e o Decreto 320/1996 que regula a 

escolarización dos alumnos con n.e.e. e a Orde do 6 de outubro de 1995 que regula a 

adaptación do currículo nas ensinanzas de rexime xeral. 

 Como medidas ordinarias consideramos as medidas de intervención educativa que non 

modifican os elementos prescritivos da escolarización ben sexan elementos curriculares 

ou organizativos: 

 REFORZO EDUCATIVO, que será impartido polo propio  mestre/a titor/a a aquel 

alumnado que se vaia detectando e, por suposto, aos repetidores se é que os 

houbera. 

 APOIO, que será levado a cabo polo titor/a do grupo, a mestra de PT e a de AL 

a todo aquel alumnado que manifeste algunha n.e.e., así como aos repetidores. 



 Como medidas de intervención educativa extraordinarias consideramos aquelas que 

modifican elementos prescritivos da escolarización ben curriculares ou organizativos: 

 ADAPTACIÓNS CURRICULARES, que serán levadas a cabo polo mestre titor e 

os especialistas implicados, profesor de P.T. Consideramos ACI cantos cambios 

se produzan no currículo co fin de atender ás diferencias individuais dos nosos 

alumnos. O equipo ou profesor, ao establecer cada adaptación, deberá 

deteminar con antelación tanto a estratexia a seguir como as características do 

alumno ou alumna que podan axudar ou entorpecer a estratexia.  

 PRÓRROGA OU REDUCIÓN DE PERMANENCIA UN ANO MÁIS NUNHA 

ETAPA EDUCATIVA. 

 

Concreción dos elementos transversais 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interatúan en 

todas as áreas do currículo escolar, e o seu desenvolvemento afecta á globalidade do 

mesmo. Algúns destes valores trabállanse de xeito específico con Unidades didácticas 

adaptadas, e con actividades de todo o Centro, como son: O Día da conmemoración da 

Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia, O Día da Declaración Universal do 

Dereitos Humanos, O Día da Paz, O Día Internacional da Muller Traballadora, O Día 

Mundial do Dereitos do Consumidor, O Día Mundial da Saúde, O Día Mundial do Medio 

Ambiente; e outros que xa veñen marcados no calendario escolar. Coa elaboración de 

carteis, murais, traballos en grupo re individuais, etc. Aínda que tamén se traballan de forma 

esporádica o longo de todo o curso escolar e dun xeito mais puntual cando aparecen como 

contidos transversais dentro das unidades didácticas programadas, dentro da propia aula.  

Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante destacamos os seguintes:  

 Educación moral e cívica.  

Maniféstase nunha valoración positiva da participación, o intercambio de puntos de vista, o 

respecto polas opinións e as regras etc.  

 Educación para a paz.  

O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é unha tarefa de todos. Igual 

que sucede cos conflitos cotiáns. E as diferenzas culturais entre os distintos pobos.  

 Educación para a saúde.  

O coñecemento do propio corpo, e algúns conceptos básicos de saúde e de hixiene; que 

deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a vida da persoa.  

 Educación sexual.  

O obxectivo é coñecer os cambios corporais que aparecen co crecemento e que diferencian 

fisicamente os dous sexos.  

 Educación ambiental.  

Céntranse no descubrimento do contorno e no desenvolvemento dunha actitude favorable á 

protección e á conservación do medio inmediato.  

 Educación viaria.  



O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible conductor de 

bicicletas. Ademais aténdese ao coñecemento das redes e das infraestructuras de 

transporte, facendo partícipe ao neno das pautas de actuación no uso de calquera dos 

medios de transporte, privados ou colectivos.  

 Educación do consumidor.  

A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre as actitudes dos 

nenos e das nenas, que deben empezar a distinguir entre aquilo que realmente necesitan (a 

roupa, a comida, o transporte etc.) e aquilo do que poden prescindir facilmente. 

 Educación non-sexista. 

 Preséntase a muller en situacións iguais ás do home, tanto no ámbito da escola coma no do 

traballo e noutros contextos cotiáns. Por outra parte, utilízase unha linguaxe coeducativa 

 

Contribuimos ao plan de convivencia coas seguintes accións:  

 Formar aos nenos e nenas como persoas integras capaces de asumir hábitos de 

responsabilidade, respeto, non agresión… 

 Atender as 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, respeto, responsabilidade. 

 

Actividades complementarias e extraescolares 

Estas actividades irán programadas cara a reforzar os contidos adquiridos na aula,  a 

motivación dos alumnos fronte ás distintas áreas, así como a potenciar a relación  co 

medio que nos rodea e co contexto social.  

En termos xerais, poderán consistir en: 

 Potenciación de actividades interdisciplinares cos demais ciclos e alumnos/as do 

centro. 

 Asistencia a concertos didácticos. 

 Proxección de documentais ou películas de vídeo. 

 Saídas polo contorno, exposicións ( aprox. unha visita por trimestre). 

 Celebración das distintas conmemoracións que marca o calendario oficial.  

 Traballo no horto escolar. 

PREVISTAS INICIALMENTE: 

- Celebración do Magosto. 

- 20 de novembro: Día Universal da Infancia. 



- 25 de novembro: Actividades na aula con motivo do Día da violencia de xénero. 

- 1 ao 11 decembro Conmemoración de Constitución e do Estatuto de autonomía de 

Galicia. 

- 3 de Decembro: Día internacional das Persoas con Discapacidade. 

- 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

- 30 de Xaneiro: celebración do día da Paz. 

- Actividades dirixidas ao consumo responsable, ofertadas pola Escola Galega de 

Consumo. 

- Saída á Coruña visita aos museos Domus, Casa das Ciencias e Aquarium . En Febreiro 

- 8 de marzo: Día da Muller Traballadora, actividades de aula. 

- 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

- 5 ao 9 de marzo:Semana da Prensa. 

- 7 de abril: Día Mundial da Saúde. 

- 23 ao 27 de abnril: Semana do Libro. 

- 9 de maio: Día de Europa. 

- 14 ao 17 de maio: Semana das Letras Galegas. 

- 5 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente. 

- Excursión final de 5º e 6º de primaria. Mes de xuño. 

 

Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación da propia programación didáctica 

en función dos resultados académicos e procesos de mellora 

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: 

 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN:                             ANO ACADÉMICO: 

GRUPO:                                  TITOR/A: 

 

1. Resultados académicos do grupo: 

 

 

2. Convivencia: 

 

 

3. Asistencia e puntualidade: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ou da programación anual de biblioteca: 

 Trabállase a lectura en todas as áreas facendo fincapé 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. 

 Produción de textos escritos de diferentes tipoloxías e finalidades onde terán en 

conta as normas  gramaticais e de morfosintaxis. 

 Hora de Ler: Dedicaranse todo os días 25 minutos á lectura ao entrar do recreo. 

Farase de distintos xeitos (silenciosa, colectiva, unha persoa le para as demais, …), 

con distintos fins (lectura por pracer, lectura para…,etc) e dende diferentes soportes 

(libros impresos, pizarra dixital, ordenador, etc) 

 A mochila viaxeira que durante unha semana compartirán coa familia. Nela van 

diferentes tipos de documentos. 

 Hora da biblioteca: Acuden a biblioteca do centro c@ tit@r para buscar información, 

coñecer as novidades, ler o que el@s queiran, facer formación  de usuarios ou 

formación documental, préstamo, etc. 



 Lectura dalgunha obra literaria en cada trimestre con todo o grupo. Recollidas no 

itinerario lector. Con ela faremos activadades antes, durante e despois da lectura.   

 Participar no desenvolvemento do PlamB: O Bosque. 

 Participar en actividades de animación a lectura coma contacontos, encontros con 

autores ou ilustradores,… 

 Actividades diseñadas para conmemorar o día de…. (A paz, a poesía, do libro,etc.). 

 

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 da axenda escolar (proxecto en 

funcionamento dende o curso escolar 2013-14). 

- Emprego da plataforma educativa Class-dojo para facer máis inmediata a relación cas 

familias e motivar a os alumnos. 

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: 

1. Información nas reunión conxuntas de grupo ao inicio do curso escolar. 

2. Publicación na web dos obxectivos mínimos en relación cos estándares de aprendizaxe 

avaliables e criterios de cualificación e promoción. 

3. Poñer a disposición da comunidade educativa unha copia da programación depositada 

na Xefatura de Estudos. 

 

 


