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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. 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, no libro e nas fichas 
realizadas. 

 
CMCT 
CAA 

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

 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en 

situacións e contextos reais. 

 
CCL 

CMCT 
CAA 

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 coas operacións 
de suma e resta na resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 
operación da multiplicación na resolución de problemas 

contextualizados. 

 
CMCT 
CAA 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro 
como unidades de medida de lonxitude. 

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o 
centímetro como unidades de medida de lonxitude 

 
CMCT 

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo 
como unidades de medida de peso. 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o 
cuarto quilo como unidades de medida de peso 

 
CMCT 

B3.3. Coñecer e utilizar o litro,medio litro e cuarto litro 

comOunidades de medida de capacidade. 

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades 

de medida de cap. 

 

CMCT 

B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e 
as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos (En punto, medias e cuartos). CMCT 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados 

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. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 

CMCT 

CAA 

B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. 
MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do 

entorno Inmediato. 
CMCT 
CAA 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, 
utilizando algúns recursos de representación gráfica: táboas de datos, 
bloques de barras, diagramas lineais, gráficos de pictogramas… 

MTB5.1.1.Rexis tra e interpreta datos en representacións gráficas. 

MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que intervén  a lectura de 

 
CMCT 
CAA 
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comunicando a información. gráficos. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles -  LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de 

diferentes soporte 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos 

audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter 

redundante 

CCL 
CD 

CAA 
CSD 

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

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

CCL 
CAA 
CCEC 

CSIEE 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en 
textos sinxelos de uso co- tián 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 
CD 

CSC 

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 

lustracións. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CMCT 

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

LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos 
LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

 
CCL 
CAA 

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

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís 

como invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características 

habituais deses textos. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

B3.4. Respecto polas convencións xerais da escrita: uso das 
maiúsculas e do punto. 
 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial 
atención ao uso das maiúsculas. 

CCL 

CSC 
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CCEC 

B3.5. Presentar  axeitadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 

estableci- das: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica 

CCL/ CAA 

CD 

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

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

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

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

 
 

CCL 
CAA 

B4.3. Recoñecer a relación entre o 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 

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 
LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, 
poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos. 

CCL 
CAA 
CCEC 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á expresi- vidade e á autonomía lec 
toras. 

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

CCL 
CCEC 

CD 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 
LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: 
escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 21 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de 
carácter infantil. 

LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

 
CCL 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e 
utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 
 

CCL 
CAA 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura 
da lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación 
máis eficaz. 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, 
artigo, adxectivo, verbo. 

 
CCL 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a 
través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e 
escrita. 

 
CCL 

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

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias 

do nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 

CCL 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na 

expresión oral e escrita 

CCL 

B5.5. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos 
literarios sinxelos: contos e poemas. 

LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos dados. 

CCL 

CSIEE 

CCEC 

CAA 

B5.6. Reproducir textos literarios breves e moi sinxelos 
adaptados á súa idade. 

LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas 
 

CCL 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

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

diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co 
doutros seres vivos. 

 
CMCT 

CCL 
CSC 

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso coa saúde e coa enfermidade. 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 
alimentación coa propia saúde 

 
CMCCT 

CSC 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos 
 de animais e plantas para adaptarse ao seu medio tendo en conta o 
seu contorno. 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais 

e plantas para adaptarse ao contorno. 

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno.  

 
CCL 

CMCCT 

B4.1.Observar, identificar, diferenciar e clasificar materiais seguindo 
propiedades físicas observables. 

B4.1.1Observa, identifica, diferencia e clasifica materiais segundo 
propiedades físicas observables como olor, sabor, textura, pero/masa, cor, 
dureza, a, capacidade de disolución en auga ou de reaccionar con algunha 
substancia. 

 
CCL 
CAA 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 
CCL 

CMCCT 
CSC 

B2.2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai 
auga distinguindo entre zonas de auga doce e salgada. 

CSB2.2.1. Identifica os lugares onde hai auga na 
contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e 
salgada no territorio. 

 
CMCCT 

CD 
CAA 

 
B2.3. Coñecer os elementos básicos que forman un 

ecosistema, identificando as actividades humanas que orixinan 
desequilibrios neles e espertando actitudes de defensa, respecto e 
recuperación deles. 

CSB2.3.1. Identifca as actividades humanas que orixinan desequilibrios 
nos ecosistemas e cita algunha medida  de respecto e recuperación. 

 
CMCCT 

CCL 
CSC 
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B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, 
analizando en grupo as consecuencias que a intervención humana 

provoca na conservación da paisaxe natural e definindo algunhas 
medidas para a conservación desta. 

 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

 
CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de 

interior. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do 

medio natural 
 

 
CMCCT 

 
CMCCT 

CCL 
 

CMCCT 
CSC 

B2.6.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e 
coñecer algunha características máis significativa destes. 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local 
e coñece as características máis significativa destes. 

CMCCT 
CCL 

B2.7.Identificar algunas rochas e minerais presentes na contorna e 

recoñecer algúns usos que as persoas fan deles. 

CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece 
algúns usos aos que se destinan. 

CMCC 

CCM 

B2.8.Empregar correctamente as nocións topolóxicas básicas 
de posición e proximidade para orientarse na contorna máis próxima. 

CSB2.8.1.Interpreta un esbozo do plano do barrio no que este situada a 
escola e deseñar posibles itinerarios de acceso desde a súa casa. 

CMCC 

CAA 

CSIEE 

B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima 
e as súas formas de goberno e diferenciar entre unha localidade e un 
municipio. 

CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas 

formas de goberno e diferencia entre que é unha localidade e un 

municipio. 

 

CSC 

B3.7.Identificar as profesións que non lle son tan familiares, 
coñecer un pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que 

prestan á comunidade e se se realizan en fábricas ou ao aire. 

CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas 
e traballos que prestan servizos 

 
CSC 

 CAA 

B3.8.Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e 
seguridade viaria como peóns e peoas e como persoa usuaria de 
medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou 

viaxeira e como peón ou peoa nos medios de transporte. 

 
CSC 
CAA 
CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - INGLÉS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

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, sendo reproducidos tantas veces como sexa necesario. 

CCL 

B.1.2. Comprender preguntas e Informacións relativas á 
información persoal básica instrucións elementais e peticións 
relativas ao comportamento na aula. 

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

CCL 

B.1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto 
apoiándose en elementos paraverbais evidentes e en situacións 
de comunicación familiares. 
B.1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos. 

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

CCL, CAA 
 
 
CCL 
 

B.2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna 
inmediata, de lugares e obxectos, así como de expresar os seus 
gustos e intereses, usando expresións e frases sinxelas e de uso 
moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos. 

ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir 
o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles e axeitadas ó seu nivel. 

CCL 

B.2.2. Participar activamente 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 tan clara e poida provocar 
confusións lingüísticas. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
cunha estrutura previamente presentada. 
 
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

CCL 
 
 
CSC 

B.2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves aprendidos a 
través de xogos. 
PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira. 

CCL, CSC 
 
CSC 

B.3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as 
ideas principais en textos simples e breves relacionados con 
temas familiares e de interese para o alumnado, que contan 

cos temas traballados previamente de forma oral reproducidas as veces que sexa 
necesario. 

CCL 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 21 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

con apoio visual. 

B.3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do 
texto. 

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

CCL 

B.3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas básicas relacionados coas 
convencións ortográficas básicas que expresan pausas, 
exclamacións e interrogacións.  

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

CCL, CAA 

B.3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e moi 
elementais e oralmente, amosando una entoación e pronuncia 
adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma 
oral, con entoación e pronuncia comprensibles axeitados ó seu nivel. 

CCL, CAA 

B.4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases 
simples illadas, nun rexistro neutro, 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. 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 
 

CCL 

B.4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

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

CCL, CAA 

B.4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas 
básicas para escribir con razoable corrección palabras curtas 
que utiliza normalmente ao falar, pero non necesariamente 
cunha ortografía 
totalmente normalizada. 

PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando sinxelos 
borradores nos que se observa a reparación da ortografía e doutros 
aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 

CCL 

B.5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e 
significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes 
a unha comprensión adecuada do texto. 

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. 

CCL, CAA, 
CSC 

B.5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar 
en actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo.  

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas moi básicas de relación social. CCL, CSC 

B.5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 
PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas moi sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das 
demais. 
PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía. 

CCL 
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B.5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna 
máis inmediata e na situación de comunicación propia da aula. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona palabras sinxelas e frases simples moi 
próximos á súa idade con imaxes ilustrativas que clarifican moito o seu 
significado. 

CCL 

B.5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas 
máis básicas e frecuentes para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel. 

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, (básicas) mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos máis básicos. 

CCL, CSC 

B.5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples. CCL, CSC 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas 
gramaticais sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro 
un repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar 
cantidades. 

CCL 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en 
contextos comunicativos sinxelos. 
B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de 
alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 
intereses. 

PLEB5.14. 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 de forma oral as veces que sexa 
necesario. 

CCL, CAA 

B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de 
comunicación. 

PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

CCL, CSC 

B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada. 

PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais das linguas que coñece. CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de 
expresión artística. 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar diferentes formas 
de expresión artística. 

CCL 

B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o 
entorno artificial. 

EPB1.4.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as 
diferentes formas, cores e texturas. 

CCL, CCEC 

B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente 
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar 
con pincel, pegamentos etc.). 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc. CCEC, CAA 

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións 
valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as 
cores. 
EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 
EP
cromático, e utilízaas con sentido nas súas obras. 

 
 
CCEC, CAA 
 
 

B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con 
linguaxe plástica adecuada ás súas características. 

EPB2.2.1. Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e 
o imaxinario. 

CCEC 

B2.3. Realizar composicións bidimensionais e tridimensionais 
segundo un desexo de expresión. 

EPB2.3.1. Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras 
bidimensionais e tridimensionais adaptadas ao seu nivel. 

CCEC, CAA 

B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas e 
formas xeométricas. 

EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. CCEC, CAA 

B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos 
materiais e soportes audiovisuais. 

EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 
EP2.6.2. Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información 
por diversos materiais e soportes audiovisuais. 

CCEC 
 
CCEC, CD 

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. CSC 

B2.8. Elaborar os traballos individualmente e en grupo 
EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para 
a consecución dun fin colectivo. 

CSC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 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 

das calidades 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 

 
CCEC,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 

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes 
linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical 
(timbre, velocidade, intensidade ou carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 
pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas. 
EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

CCEC,CAA 
 

CCEC 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por 
familias instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias. 
CCEC 

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

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. 

 

CMCCT, 
CCEC 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias 
interpretando un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas e practicando a improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de 
cancións sinxelas. 

CCEC,CSC 

B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas 
rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os 
instrumentos e patróns de movemento. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 
EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e 
silencio de negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC,CMCCT 
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, 

CCEC,CSC 
CSC 
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amosando interese e respectando as normas e as intervencións das demais 
persoas. 

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

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 
EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa 
música. 
EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións. 

CCEC 
CCEC 
CCEC 
 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe C. Clave 

B1.1. Crear una imagen positiva de uno/a mismo/a en base a las 

autopercepciones y la autodescripción de cualidades. 

VSCB1.1.1. Reconoce y describe verbalmente sus estados de ánimo en 

composiciones libres.  

 
CCL 
CSC 

B1.2. Estructurar un pensamiento efectivo empleando las emociones 

de forma positiva. 

 

VSCB1.2.1. Detecta en sí mismo/a sentimientos negativos y emplea 

estrategias sencillas para transformarlos.  

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus 

emociones.  

VSCB1.2.4. Expresa, respondiendo a preguntas de personas adultas, sus 

sentimientos, necesidades y derechos, a la vez que respeta los de los y las 

demás.  

CSC 
CSIEE 

 
CL 

CSIEE 
 

CCL 
CSIEE 

 

B2.1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones, empleando 

coordinadamente el lenguaje verbal. 

 

 

VSCB2.1.2. Emplea la comunicación verbal para expresar opiniones, 

sentimientos y emociones.  

 

 
CAA 

CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles - RELIXIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos. 

Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 

 Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os trazos de Deus Pai: protección, 
coidado e acompañamento 

Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de 
recursos interactivos. 

Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o coidado 
e o acompañamento de Deus. 

Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas, Conciencia e expresións culturais. 

Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa. 

Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 

Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Observar e comprender os signos presentes na liturxia bautismal. 
Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Tomar conciencia de que o Pai xera a unidade da Igrexa. 

Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo. 

Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como pai de 
todos. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 

Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. 
Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 
Competencias clave: Comunicación  Lingüística, Aprender a aprender, Sociais e 
cívicas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – EDUCACIÓN FÍSICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave 

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable, 
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras 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 certa autonomía resolvendo problemas 
motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para 
adaptar o movemento ás circunstancias e condicións de cada 
situación, sendo capaz de representar mentalmente o seu corpo 
na organización das accións motrices. 

EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o 
centro de gravidade en base de sustentación estable. 
 

 

 CSC 

 CAA 

EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. 
 CSC 

 CAA 

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. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de 
apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de 
apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial. 
 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen manexo de 
obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando 
os xestos axeitados. 
 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os 
puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 
 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas intentando 
controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 

 CSC 

 CAA 

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

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

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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1. 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 retos 
e tarefas feitas no libro, caderno, fichas,.. asi coma na aplicación de snappet) 
realizadas e levadas a cabo, tanto nas anteriores avaliacións de xeito 
presencial, como nesta última de xeito telemático. 

Instrumentos: 
 
Na 1ª e 2ª avaliación os instrumentos que se empregaron foron ferramentas de 
avaliación do traballo competencial, evidencias dos estandares de aprendizaxe 
e o comportamento e traballo diario na aula (escalas de observación, rexistro  
anecdótico persoal e probas específicas baseadas na resolución de tarefas). 
Na 3ª avaliación os instrumentos que se empregarán serán as tarefas de 
repaso, reforzo e ampliación propostas a través dos medios dixitais. 

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, ata un máximo de 1 punto. 

  Considérase valoración global positiva a realización correcta, no 70% dos casos, 
  das actividades propostas neste período de tempo non presencial. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

As actividades relacionadas co especificado nesta programación serán 
variadas, seguindo os libros de texto , e tendo o xogo como un  bo 
recurso didáctico. As actividades  tamén terán en conta as propostas 
provintes doutros ámbitos: biblioteca, normalización lingüística… 
No terceiro trimestre faranse actividades de reforzo de contidos 
básicos, repaso e ampliación dalgúns contidos traballados con 
anterioridade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Durante a 1ª e 2ª avaliación, ao ser  unha ensinanza presencial,  
búscase unha aprendizaxe significativa e dentro do posible que sexa 

lúdica e motivadora, na que o alumnado  adquire un maior grado de 
protagonismo para que sexa quen de construir a súa propia aprendizaxe. 
Atenderase ás peculiaridades de cada neno, ao seu ritmo de aprendizaxe 
e aos seus intereses, fomentando o traballo cooperativo. 
 
No 3º trimestre a metodoloxía empregada céntrase nos recursos 

dixitais. Así para continuar coa formación do alumnado empregaremos 
ou ben o correo electrónico  ou a páxina Web do centro, para facer 
chegar as propostas de actividades. Facendo un seguimento das tarefas 
que nos envía o alumnado, asi coma das feitas no libro dixital e na 
aplicación snappet; realización de  titorias, en caso de que teñan dúbidas 
nalgunha das actividades; e aportando explicacións mediante videos 
propios ou titoriais  sacados de internet. 

Materiais e recursos 

Correo electrónico ou páxina Web do centro para comunicar as propostas 
de actividades. Teléfono ou  videochamadas de Whatsap para aclarar 
dúbidas. Video conferencias coa aplicación de Webex. 
 
Recursos dixitais. Asignación de tarefas no LIBRO DIXITAL  e uso do recurso 
SNAPPET, que permiten un feedback do que fai o alumno e ver aqueles 
problemas que podan ter na correcta adquisición dun contido. 
Plantexamento de retos. 
 
Elaboración de material propio (fichas, vídeos explicativos) ou titoriais 
sacados da rede para repasar e afianzar contidos xa traballados.  
 
Libros físicos do alumnado, caderno e fichas.  
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

A información ás familias faise mediante a páxina Web do centro, 
correo electrónico ou teléfono. 

Publicidade  Na páxina Web do centro. 


