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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións 
comunicativas cotiás, respectando as intervencións dos e das demais 

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

B2.1. Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.2. Comprende informacións en textos sinxelos, propios de situacións 
cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 
LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e sinxelos vinculados á 
experiencia, tanto os producidos con finalidade educativa como os de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses 
para chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

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

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as convencións elementais da escrita 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo. 
LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. 
LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención 
ao uso das maiúsculas. 
LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes, descricións e 
explicacións elementais. 

B3.6. Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a 
lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

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

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como 
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de 
forma xeral, palabras e sílabas. 
LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 
LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou 
textos. 
LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

B4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 
LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
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B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da escritura. 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 
LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

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

LGB5.1.1 Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: 
breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas... usando modelos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 
LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: escoita e respecta a quenda 
de palabras 

B2.1.Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 
LCB2.1.1. Le con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de 
variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

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

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e 
consolida aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras 
significativas. 
LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, narracións, 
poesía, noticia … 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) e 
coida a presentación 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos 
propios do ámbito escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, 
instrucións, contos, anécdotas… 
LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da 
lingua. 

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 
LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en palabras significativas. 
LCB4.1.4. Distingue xénero e número en palabras habituais. 
LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos. 
LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos 
sinxelos. 

B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a adquisición do 
vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de palabras 
significativas. 
LCB4.2.3.Utiliza diminutivos e aumentativos, en textos orais e escritos. 

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

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas 
ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos 
sinxelos e seguindo modelos. 
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B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 
a través do coñecemento da lingua. 

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

B4.5. Utilizar programas e aplicacións educativas dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

B4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativas 
dixitais como ferramentas de aprendizaxe. 

B5.4. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios 
sinxelos: contos, poemas e adiviñas. 

LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos literarios 
(contos, poemas..) a partir de pautas ou modelos dados. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos 
reais. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata 
o 99. 
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

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

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma na 
resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta (sen 
levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados 
MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados 
comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

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

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relación. 
Minuto, hora, día, semana e ano. 
MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora. 

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

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes (5, 10, 
20 e 50 euros) do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situacións reais como figuradas. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a 
un mesmo utilizando conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-
abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 
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MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a 
outros puntos de referencia utilizando os conceptos de esquerda-dereita, 
diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

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

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

B5.1. Recoller e rexistrar unha información que se poida cuantificar, 
utilizando algúns recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineais...comunicando a 
información. 

MTB5.1.1 Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas 
básicas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

CIENCIAS DA NATUREZA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

CNB2.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. 
CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo. 

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

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada. 
CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo de lecer 
coa propia saúde. 

B3.1. Identificar e explicar as diferentes características das plantas e dos 
animais. 

CNB3.1.1. Explica as principais diferenzas entre plantas e animais. 
CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do 
seu contorno. 
CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

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

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

B5.1. Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares e o 
seu funcionamento e utilizalos con seguridade evitando estereotipos 
sexistas. 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita 
estereotipos sexuais. 
CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso 
cotián empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexuais. 

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

CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando 
traballa con el. 
CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

CSB2.1.1. Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna 
natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 
CSB2.1.2. Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima. 

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

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

B2.8. Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man 
do home existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

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

B3.2. Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a escola e 
as súas funcións. 

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

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

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

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

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

B3.7.Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera 
recoñecer un peón ou peoa para unha circulación óptima pola rúa. 

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

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

CSB4.3.1. Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os 
meses do ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

B1.3. Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e 
dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. 
EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. 
EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos 
plásticos 
EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. 

B2.1. Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 
formas, texturas e cores. 

EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para 
completar debuxos. 
EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

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

EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas 
básicas. 
EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Rexistro do traballo realizado por cada alumno/a. 
- Análise das producións do alumnado recibidas a través de whatsapp ou 

correo electrónico. 
- Aportacións das videoconferencias que se poidan realizar. 
- Actitude, interese e esforzo do alumnado que se aprecia na cantidade 

e na calidade do traballo realizado. 

Instrumentos: 
- Revisión das tarefas realizadas, corrección do traballo, limpeza e 

calidade caligráfica. 
- Información recollida a través de videoconferencias. 

Cualificación final 

Teranse en conta as cualificacións obtidas na 1ª e na 2ªavaliación ás que se 
lles engadirá a valoración das actividades realizadas no 3º trimestre. A 
cualificación final poderá ser igual ou mellor que na 2º avaliación, pero 
nunca inferior. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Actividades globalizadoras, inclusivas e interdisciplinares. 
- Actividades encamiñadas ao reforzo e afondamento dos contidos 

xa dados, avanzando so nalgúns contidos básicos que non revistan 
unha especial dificultade de asimilación tendo o conta o formato 
non presencial. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Priorizar tareas globalizadas e o traballo por competencias. 
- Ter en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 
- Envío das tarefas por correo electrónico (todos teñen correo). 

Materiais e recursos 

- Recursos para 1º de primaria da editorial Santillana. 
- Páxinas web e blogs.  
- Programas para a elaboración de material (canva, genially, 

ilovepdf, educaplay...). 
- Teléfono e ordenador. 
- Cisco Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Notas informativas a través de whatsapp ou correo electrónico 
- Chamadas de teléfono.  
- Páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


