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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Matemáticas
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

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

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

CMCT, CAA 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. CMCT, CCL 

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

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

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. CMCT

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

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

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

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

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

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

CMCT

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

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

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

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

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

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

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

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

CMCT, CAA, CCL
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Lengua castelá
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

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

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

CCL, CAA, CSC 

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

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

B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. CCL, CSC 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta 
índole. CCL, CAA, CSC, CSIEE

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. CCL 
B1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. Identificar información 
relevantes.

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

B1.7. Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e intereses. LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e 
poemas. CCL, CAA, CCEC 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e unha secuencia coherente. LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. CCL, CSIEE 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e unha secuencia coherente.

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

CCL 

B1.9 Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e unha secuencia coherente.

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

B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. CCL 

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

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

CCL 

B3.2. Relacionar códigos verbais e non verbais. LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con 
ilustracións redundantes. CCL 

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

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

CCL, CD, CAA 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua. LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas 
e fonemas como elementos fundamentais da palabra. CCL 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua. LCB4.1.2. e iníciase na orde alfabética. CCL 

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

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

CCL 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para CCL 
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Lengua castelá
través do coñecemento da lingua. compoñer textos sinxelos.
B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a lectura como 
fonte de gozo e información.

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

CCL, CCEC

Ciencias da natureza
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

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

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

CAA, CMCCT, CSC, SIEE 

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

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

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 
diversidade. CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.              CMCCT, CSC 

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

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos 
propios e alleos. CMCCT, CCL, CSC 

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. CMCCT, CSC

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.

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

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

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

CMCCT, CCL 
 

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

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

B4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica 
na escola. CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. CMCCT, CSC, CSIEE
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 Relixión Católica
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Saber aplicar á propia vida os valores e as virtudes que xorden das ensinanzas de
Xesucristo.

Cóntalles aos demais compañeiros o que fan na súa familia, no seu contorno próximo, 
como Xesús nos ensina
Enumera accións que o Señor realiza para ser mellores fillos de Deus
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e cívicas.

Comprender que Cristo nos mostra o seu amor ensinando o camiño para chegar a 
Deus, morrendo por nós, perdoándonos e enviándonos o seu Espírito

Sabe que Xesús resucitou e está sempre connosco.
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e cívicas.

Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus.
Explica con algúns trazos o que é unha familia e o que é unha comunidade cristiá.
Recoñece na Igrexa diversas manifestacions que expresan a louvanza a Deus Pai.
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e cívicas.

Saber e valorar á Virxen María, Nai de Deus e Nai nosa. Sabe que a Virxe María é Nai de Deus e Nai nosa.
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e cívicas.

Valorar a vida eterna como un regalo de Deus. Valora e sabe que o ceo é a casa de Deus onde nos encontraremos con Xesús
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e cívicas.
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Educación Plástica
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica. EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica.
CCEC, CSC

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

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

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

EP1.3.1. Describe calidades e características de materiais, obxectos e
instrumentos presentes no contexto natural e artificial. CCEC, CAA
EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as formas básicas. CCEC, CCL, CMCCT
EP1.3.3. Identifica os tamaños. CCEC, CMCCT
EP1.3.4. Identifica e usa as cores aprendidas. CCEC
EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas. CCEC, CCL, CMCCT
EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais partes da figura humana. CMCCT, CCL
EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de liña. CCEC, CMCCT

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar as obras plásticas propias e alleas. EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos 
compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. CCL, CSIEE, CCEC

B1.5. Identificar diferentes formas de representación do espazo. EPB1.5.1. Observa diferentes formas de presentar o espazo. CCEC, CAA, CMCCT

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

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

EPB2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. CCEC, CAA
EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as 
técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). CCEC, 
CSIEE
EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula,  CCEC

B2.3. Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. EPB2.3.1. Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os
utensilios e os espazos. CCEC, CSC
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Lingua extranxeira inglés
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade emitidos con 
ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude á
comprensión.

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha
pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á
comprensión. CCL
PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas
familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. CCL

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal moi 
básica (nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como instrucións e peticións elementais 
relativas ao comportamento na aula.
B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en
elementos paraverbais moi evidentes e en situacións de comunicación moi 
familiares.

PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e
a información igualmente básica sobre outras persoas. CCL, CAA
PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis
básica. CCL

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos achegando información moi fundamental: idade,
nome, gustos, usando expresións e frases moi sinxelas e de uso moi
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos.
B2.2. Participar de maneira simple e comprensible en conversas que requiran un 
intercambio directo de información en áreas de necesidade
inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións a
pronuncia non sexa moi clara e poida provocar malos entendidos.

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a cunha pronuncia e
entoación comprensibles. CCL
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas moi
sinxelas e elementais. CCL
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. CCL, CAA

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
básicos. PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves.  CCL

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos 
moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o
tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan
apoio visual moi redundante en soporte papel ou dixital.

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos
temas traballados. CCL
PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica os e as personaxes principais.  CCL

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a comprensión do
sentido xeral e a identificación da información esencial do texto.

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

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais relacionados coas convencións
ortográficas máis básicas que expresan pausas e exclamacións.
B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados 
oralmente, amosando unha entoación e pronuncia adecuadas.

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

PLEB4.1. Escribe palabras curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de
puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata
e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. CCL

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos 
escritos moi sinxelos e elementais.

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves
seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. CCL
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B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza normalmente ao falar, pero 
non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada.

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

B5.1. Aprender novos aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira comparándoos cos propios, amosando unha
actitude de apertura cara ao diferente.

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao 
diferente. CSC

B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.
PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. CCL, CSC
PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía. CCL, CSC

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis
básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias
do seu nivel.

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.  CCL
PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples.  CCL

B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas
gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun
repertorio memorizado.
B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos
comunicativos sinxelos.

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

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias,
necesidades e intereses.

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

Educación Física
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

B1.3. Demostrar  un  comportamento  persoal  e  social
responsable, respectándose a un mesmo e aos outros e outras
nas  actividades  físicas  e  nos  xogos,  aceptando  as  normas  e
regras establecidas.

EFB1 3.2. Demostra certa autonomía  resolvendo problemas motores.

 CSIEE
 CAA
 CCEC
 CSC

B2.2. Coñecer  a  estrutura  e  funcionamento  do  corpo  para
realizar movementos axeitados ás situacións motrices que se lle
presentan.

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

 CSC
 CAA

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos
e condicionantes espazo-temporais. EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio

 CSC
 CCEC
 CAA

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

 CSC
 CCEE
 CAA

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

 CSC
 CCEE
 CAA

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

 CSC
 CAA
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 CSIEE

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento,
comunicando sensacións e emocións.

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

 CCEC
 CSC
 CAA

B6.2.  Recoñecer  a  diversidade  de  actividades  físicas,  lúdicas,
deportivas en especial as de Galicia.

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

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

 CCEC
 CSC
 CAA

Educación Musical
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de 
materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto 
natural.

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 
obxectos, dos animais e da voz.
EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave.
EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.
EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas
calidades.
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas.

CECC, CAA
CCEC

CCEC
CCEC,
CD
CCEC

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 
audicións.

CSC, CCEC

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do 
corpo e doutros obxectos, manipulando materiais como fonte de 
son.

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.
CCEC, 
CMCCT, CAA

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un 
pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación.

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

CCEC, CSC

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e 
melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de 
movemento.

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

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e 
melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de 
movemento.

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

B3.1. Realizar pequenas coreografías.

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal 
coa música.
EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando
interese e respectando as normas e as intervencións das demais persoas.

CCEC, CSC

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 
expresivas do corpo.

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros
EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións.

CCEC
CCEC
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Lingua galega

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos intercambios 
comunicativos máis habituais.

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

CCL, CAA

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

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

CCL

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

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

CCL, CAA, CSC, CSIEE, CMCT

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

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

CCL, CAA 

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.

CCL

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

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

CCL, CAA, CSC, CCEC

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos 
do seu interese, así como ser quen de expresar preferencias.

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

CCL, CSIEE, CAA 

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.

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

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.

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

CCL, CSC, CCEC

B3.5. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos.

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

CCL,CD,CSIEE

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.

CCL, CD, CAA 

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.

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

CCL, CAA

B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da escritura.

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

B4.3. Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. CCL, CAA
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instrumento para a segmentación da escritura.

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

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

CCL,CAA,CECC

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras.

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

CCL, CCEC, CD

Ciencias Sociais
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

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

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

CMCCT, CSC, CCL

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

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

CMCCT, CD, CCL 

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

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

B2.7.Coñecer a importancia que o movemento dos elementos do ceo teñen 
como indicador do paso do tempo: o día, a noite e as partes do día.

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

CMCCT, CAA

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

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

CMCCT, CAA 

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

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

CMCCT, CSC, CAA 

B3.3.Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles respectando os
principios básicos de convivencia.

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

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

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

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

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

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.

CSC, CAA 

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

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

CMCCT, CCL
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Tal e como establece a lexislación vixente, a avaliación deberá ser global,
continua, formativa e integradora, é dicir, o proceso de avaliación non será
circunstancial, senón que se levará a cabo ao longo de todo o curso escolar
como recurso para obter información que oriente o proceso educativo.
Deste  xeito,  a   avaliación do alumnado terá en conta principalmente a
observación sistemática e a análise das actividades e probas específicas
(resolución de tarefas) realizadas e levadas a cabo, tanto nas 
anteriores  avaliacións  de  xeito  presencial,  como  nesta  última  de  xeito
telemático.

Instrumentos: 

- 1º e 2º avaliación: escalas de observación e rexistro anecdótico persoal e 
probas específicas basadas na resolución de tarefas. 

- 3º avaliación: rexistro anecdótico persoal e producións a través de medios 
dixitais das actividades realizadas.  

Cualificación
final

Tendo  en  conta  o  anteriormente  dito,  o  procedemento  para  obter  a
cualificación  final  de  curso  será  o  seguinte:  realizarase  unha  media  da
primeira e da segunda avaliación,e teranse en conta as  actividades de
reforzo e repaso que se están a levar a cabo neste terceiro trimestre,
como un medio que beneficie positivamente a nota do alumnado, e
que se valorará ata un  punto como máximo.
Considérase  valoración  positiva  a  realización  correcta,  no  70%  dos
casos,  das  actividades  propostas  neste  período  de  tempo  non
presencial. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades  As actividades de aprendizaxe que se realizarán ao longo do curso 
co fin de acadar os obxectivos propostos serán variadas, seguindo 
os libros de texto establecidos para este ano, empregando o xogo 
como principal recurso didáctico e quedando sempre abertos ás  
suxeridas dende outros ámbitos: Biblioteca, EDLG... 
Durante o terceiro trimestre traballaremos actividades de reforzo 
de contidos esenciais, repaso e ampliación dalgún dos contidos 
traballados nos dous primeiros trimestres do curso.

Metodoloxía Actividade presencial:
A metodoloxía empregada procura unha aprendizaxe significativa, 
dándolle ao labor didáctico un enfoque globalizador, e na medida do 
posible lúdico e motivador. Promovemos unha aprendizaxe activa, na 
que o alumnado sexa quen de construir a súa propia aprendizaxe. 
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Poñemos especial atención nun trato individualizado, respectando as 
peculiaridades de cada neno, atendendo aos seus ritmos de 
aprendizaxe e aos seus intereses persoais. Así mesmo, foméntase o 
traballo cooperativo onde cada alumno/a desempeñará un rol dentro 
do grupo.

Actividade non presencial:
Durante o terceiro trimestre a metodoloxía empregada céntrase nos 
recursos dixitais, utilizando recursos da rede e as achegas das TIC fan 
ao mundo escolar. Para continuar coa formación  do alumnado 
empregaremos o blogue de aula e a páxina web do centro como 
medio para presentar as tarefas e os diferentes recursos.

Materiais e recursos Libro de texto.
Caderno.
Fichas de reforzo e ampliación de contidos.
Recursos dixitais: Actividades online, contos, páxinas web, actividades 
LIM, documentos en diversos soportes , titoriais, xogos, vídeos e 
imaxes.

   
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Para a información e comunicación ás familias empregarase a páxina
web do centro,  na que se colgarán todos os  aspectos  educativos
relacionados  tanto  co proceso de ensinanza-aprendizaxe,  como o
presente documento de adaptación das programacións didácticas. 

Ademais, tamén se emprega o correo electrónico e o blogue de aula
como medio de comunicación coas familias e o alumnado.

Publicidade  A   publicación  na  páxina  web  do  centro  será  o  medio  básico  de
publicidade e comunicación da información. 
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