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CURSO: INFANTIL 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación da etapa por áreas Indicadores ( valorar se o neno e capaz de..) 

Coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal 

Coñecer de forma progresiva o seu esquema corporal, identificando as partes do 
corpo en si mesmo/a, noutro neno/a e nun debuxo mantendo unha adecuada 
coordinación e control corporal e manifestando confianza nas súas posibilidades. 

 

Obsérvase as posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propio 
corpo axeitadas.  

Obsérvase o dominio e control sobre o seu corpo en diferentes situacións, 
tanto de mobilidade coma de quietude, en xogos, rutinas e tarefas da vida 
cotiá. 

 Valórase se manifesta seguridade nas súas capacidades motoras 
mediante accións que impliquen coordinación, equilibrio-desequilibrio, 
subir, baixar, camiñar, correr…, así como en actividades que requiran 
unha maior precisión de movementos (recortar, modelar, debuxar, etc.).  

Obsérvase se é capaz de recoñecer e nomear as distintas partes do 
corpo e situalas no espazo, no seu propio corpo e no dos demais. 

 

Desenvolver unha imaxe persoal axustada e positiva e ir progresivamente adquirindo 
maior empatía e amosar actitude de respecto ante as diferenzas e a diversidade cultural. 
Intervir de maneira adecuada na resolución de conflitos. 

 

 Valórase se posúe unha imaxe persoal positiva, é dicir, a capacidade do 
neno e da nena para desenvolver a súa autoestima. 

Obsérvase se manifesta respecto e aceptación polas características dos 
demais, sen discriminacións de ningún tipo e mostrar actitudes de axuda, 
colaboración, iniciativa e actitude positiva para a resolución de conflitos. 

 

Expresar sentimentos e emocións, comprender e interpretar os dos outros e contribuír 
á convivencia. 

 

 Obsérvase se amosa capacidade para conseguir o que pretende despois 
dun proceso baseado no esforzo, e de tolerarancia á frustración, en 
situacións de xogo e noutras actividades. 

 Valórase se posúe a capacidade de comunicar sentimentos e emocións 
a través de diferentes linguaxes, tanto verbais coma non verbais.  

Obsérvase se posúe a capacidade para recoñecer e identificar expresións 
de alegría, enfado, tristeza, medo, sorpresa… neles mesmos, en imaxes 
e nos demais, e para expresar afecto cara a outros nenos e adultos.  



 
 
 
 

 

 Obsérvase relacionan determinadas situacións cos sentimentos que 
experimentan. 

 

Participar en xogos en contextos habituais, mostrando destrezas motoras e habilidades 
manipulativas. 

 

Avalíase a participación activa en distintos tipos de xogos (motores, 
sensoriais, simbólicos e de regras).  

Obsérvase se desenvolven distintos roles no xogo simbólico, 
representando as súas vivencias a través do debuxo, modelado… 

 Valórase a utilización adecuada das normas que os rexen, se amosan 
actitudes de colaboración e axuda mutua en xogos diversos, evitando 
adoptar posturas do submisión ou de dominio. 

 Valórase se gozan das distintas manifestacións da motricidade humana: 
xogos tradicionais, deportes, actividades expresivas, danzas… 

 

Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de coidado persoal, 
hixiene, saúde e benestar. 

 

Trátase de avaliar as destrezas adquiridas para realizar as actividades 
habituais relacionadas coa hixiene, coa alimentación, co descanso, cos 
desprazamentos e outras tarefas da vida diaria. Estimarase o grao de 
autonomía e a iniciativa para levar a cabo estas actividades, utilizando 
adecuadamente os espazos e materiais apropiados. 

 Apréciase o gusto por participar en actividades que favorecen un aspecto 
persoal coidado, un medio limpo e esteticamente agradable, e por 
colaborar na creación dun ambiente xerador de benestar que se manifesta 
nunha disposición positiva para ordenar, recoller… os espazos comúns e 
no coidado dos seus obxectos persoais. 

 Obsérvase así mesmo, se progresivamente son capaces de recoñecer 
situacións de perigo nas súas actividades habituais e actúan de acordo a 
elas (uso das randeeiras, servizos de mesa, tesoiras… 

 Valórase tamén a iniciativa para poñer en práctica hábitos de vida 
saudable que favorezan a actitude tranquila ante a enfermidade e os 
pequenos accidentes. 

 

Coñecemento do contorno  Valórase o interese, coñecemento e grao de sensibilización polos 
elementos da natureza, tanto vivos coma inertes; a indagación sobre 



 
 
 
 

 

Dar mostras de interesarse polo medio natural, polo da Comunidade autónoma, 
identificar e nomear algúns dos seus compoñentes; establecer relacións sinxelas de 
interdependencia, manifestar actitudes de respecto e coidado cara á natureza e 
participar de forma activa en actividades para conservala 

algunhas características e funcións xerais, achegándose á noción de ciclo 
vital e constatando os cambios que este implica. 

Valórase tamén se son capaces de establecer algunhas relacións entre 
medio social e físico, identificando cambios naturais que lle afectan á vida 
cotiá das persoas (cambio de estacións, temperatura…) e cambios na 
paisaxe por intervencións humanas.  

Téñense en conta actitudes de respecto e coidado cara á natureza 
participando en actividades para conservala. 

 Estímase o interese que manifestan polo coñecemento do medio, as 
observacións que fan, así como as conxecturas que sobre as súas 
causas e consecuencias formulan. 

Avalíase o progreso no desenvolvemento da capacidade do neno e da 
nena para realizar observacións progresivamente máis detalladas, o 
emprego de instrumentos sinxelos de recollida, rexistro e organización da 
información e para a comunicación das súas indagacións. 

Ténse moi en conta a actitude positiva cara á riqueza natural e cultural da 
súa Comunidade autónoma, o coñecemento sobre ela, sobre as súas 
festas e tradicións, e o respecto e coidado desta. 

 

Discriminar obxectos e elementos do medio inmediato e actuar sobre eles. Agrupar, 
clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo semellanzas e diferenzas 
ostensibles, discriminar e comparar algunhas magnitudes e cuantificar coleccións 
mediante o uso da serie numérica. 

Valórase a capacidade para utilizar os números na comprensión do 
mundo real, para identificar os obxectos e materias presentes no seu 
medio, o interese por exploralos mediante actividades manipulativas e 
establecer relacións entre as súas características ou atributos (forma, cor, 
tamaño, peso…) e o seu comportamento físico (caer, rodar, esvarar, 
botar, etcétera). 

Valórase como van desenvolvendo determinadas habilidades lóxico-
matemáticas como consecuencia do establecemento de relacións 
cualitativas e cuantitativas entre elementos e coleccións 

Valórase o achegamento á comprensión dos números na súa dobre 
vertente cardinal e ordinal, o coñecemento dalgúns dos seus usos e a súa 
capacidade para utilizalos en situacións propias da vida cotiá 

Ténse en conta o manexo das nocións espaciais básicas (arriba-abaixo, 
dentro-fóra, preto-lonxe…), temporais (antes-despois, pola mañá-pola 



 
 
 
 

 

noite…) e de medida (pesa máis, é máis longo, está máis cheo…). 

 Valórase se os nenos/as len e escriben números, se os utilizan 
espontaneamente, se os empregan como recurso para rexistrar 
cantidades, se os escriben cando se lles pide e se o fan dun xeito 
convencional. 
 
 Valórase os avances con respecto a como os nenos e nenas comezan a 
explorar as formas xeométricas: se poden nomealas en diferentes 
actividades , as que xa se traballaron.  
 

Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu medio, algunhas 
características da súa organización e os principais servizos comunitarios que ofrecen. 
Valorar a súa importancia. Dar mostras de progreso na autonomía persoal, na 
interiorización de pautas de comportamento adecuadas a unha convivencia positiva e 
das normas sociais propias do ambiente escolar. 

 

Valórase o coñecemento dos grupos sociais máis próximos (familia, 
escola…) e das súas formas de organización, dos servizos comunitarios 
que estes ofrecen (mercado, atención sanitaria, medios de transporte…), 
dos traballos que desempeñan algunhas persoas para que estes servizos 
funcionen e do seu papel na sociedade. 

Tamén se avalía a toma de conciencia sobre a necesidade do social, así 
como a necesidade de dotarse de normas para convivir. 

Especial atención merecerá a capacidade que amosan para a 
participación, a análise de situacións conflitivas e as competencias 
xeradas para un adecuado tratamento e resolución destas. 

Linguaxes: comunicación e representación 
 
Comprender mensaxes e textos diversos transmitidos de forma oral, 
mostrando unha actitude de escoita e comunicación atenta, respectuosa, activa e 
positiva en situacións de interacción. 

Valórase á capacidade para escoitar e comprender en contextos 
funcionáis.  

mensaxes, relatos, producións literarias, descricións, explicacións, 
informacións que lles permitan participar na vida na aula. 

Valórase a utilización dalgunhas estratexias de comprensión (activación de 
coñecementos previos, preguntas, anticipacións, inferencias, 
recapitulacións…) en diferentes modalidades organizativas (gran grupo, 
pequeno grupo, individualmente ou por parellas). 

En cada alumno valórase a actitude e estratexias de participación e 
contribución á aprendizaxe do grupo. 

 

Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no medio próximo, iniciándose 
no seu uso, na comprensión das súas finalidades e no coñecemento dalgunhas 
características do código escrito. Iniciarse nos usos orais da lectura e da escritura, 
segundo o nivel madurativo. Interesarse e participar nas situacións de lectura e escritura 

Valórase se interesan pola lingua escrita, e se inician na utilización 
funcional da lectura e da escritura como medios de comunicación, de 
expresión de necesidades, emocións e sentimentos, de información e de 
gozo. 



 
 
 
 

 

que se producen na aula. 

 

 

Valórase se mostra atención e curiosidade polos actos de lectura e de 
escritura que se realizan na aula. 
 Valoraremos o uso axeitado do material escrito (libros, xornais, cartas, 
etiquetas, publicidade…). 
 Valoórase o interese por explorar os mecanismos básicos do código 
escrito, así como o coñecemento dalgunhas características e 
convencións da lingua escrita, coñecementos que se consolidarán na 
Educación Primaria. 
Valórase se fan un uso conveniente dos libros (trato coidadoso, 
colocación axeitada…). 

Valórase a capacidade acadada polos nenos e polas nenas a través do 
interese que demostran en participar nas actividades de audición e 
lectura de textos literarios, memorización de poemas, 

Compróbase se o neno ou a nena é capaz de realizar representacións 
gráficas de palabras ou frases que poida ler, ou palabras ou textos lidos 
polo adulto. 

 

Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 
diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais, mostrando interese por explorar as súas 
posibilidades, por gozar coas súas producións e por compartir cos demais as 
experiencias estéticas e comunicativas. 

 

Valórase gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas 
do xesto, os movementos, a voz, a textura, a cor ou os sons. 

Obsérvase o grao de elaboración das súas producións, o grao e tipo de 
participación que desenvolven neles, así como o tipo de linguaxe 
expresiva que prefire cada un (plástico, musical, corporal). 

 Ténse en conta o seu progreso e a súa evolución persoal. 

 Valórase a sensibilidade estética e das actitudes positivas cara ás 
producións artísticas en distintos medios, tanto súas como dos demáis. 

Valórase se amosan imaxinación e fantasía nas súas producións, se 
amosan autonomía e iniciativa na utilización dos diferentes recursos, se 
manifestan seguridade coas súas producións… 

Verifícase a capacidade dos nenos e das nenas para utilizar de forma 
creativa os seus propios recursos corporais tanto na representación de 
historias e personaxes, coma na reprodución e imitación de movementos 
de distinto tipo. 

Utilizar o ordenador como vehículo de expresión e comunicación. 

 

Valórase a capacidade dos nenos e das nenas para acceder ao 
ordenador, para manexar o rato para seleccionar, identificar iconas para 



 
 
 
 

 

utilizar os programas con certa autonomía para obter información ou para 
realizar interpretacións. 

 

 

  2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Ningunha das tres áreas nas que se traballa en infantil, se podería  avaliar agora 
sen ter diante ó alumnado . Non podemos aplicar probas como noutros niveis, 
nin prescindir dos cambios evolutivos que de seguro terán experimentado os 
nenos/as nestes meses. 

 Ó longo do confinamento intentamos facer partícipes directas do proceso 
ensino/aprendizaxe,ás familias, mediante titorías telefónicas, comunicados 
ABALAR, enviando tarefas através desta plataforma, ou outras canles…Pero na 
etapa que nos ocupa, consideramos que a avaliación  é un elemento inseparable 
do proceso educativo que contribúe constantemente á mellora da actividade 
educativa, sendo global, contínua e formativa, e por eso cremos necesario 
apoiarnos no que fixemos ata o día do confinamento, que será ata onde se pode 
facer un tipo de avaliación axeitado a esta etapa. 

 Para o próximo curso, trataremos de adoptar as medidas necesarias para 
compensar cos distintos grupos de alumnado, as consecuencias que poidese 
acarrear a situación que se está a dar ó remate do curso actual, insistindo 
especialmente nos de 6º de infantil, que cambian de etapa e de titora. Neste 
caso, estremarase a coordinación coa titora de primeiro de primaria, á que se lle 
facilitará toda a información relacionada tanto co alumnado como cos aspectos 
que quedaron sen traballar por mor da pandemia. 

 

 

Procedementos  
 Ó longo dos dous trimestres presenciais, levouse a cabo unha observación 
directa e sistemática que nos proporcionaba unha información permanente do 
proceso ensino aprendizaxe, e nos permitía  en cada momento una intervención 
educativa adecuada. Neste momento e dada a situación excepcional, este 
procedemento non se pode levar a cabo, polo que nos remitiremos ó 1º e 2º 
trimestres. 

Instrumentos 
Estes foron os instrumentos empregados para avaliación no 1º e 2º trimestres: 
Diario do docente, Rexistro de incidencias, Diálogo con nenos /as 
Valoración do traballo e das actividades realizadas ó longo dos trimestres, 
Observación do comportamento, Recollida de información aportada pola familia 
e outros profesionais implicados, Entrevistas coas familias, Observacións 
externas, Observacións de grupo, xogo, Informe de avaliación trimestral. 

No momento en que nos atopamos  estes instrumentos deixan de ter validez, 
exceptuando a recollida de información que nos aportan as familias e outro 
profesionais implicados nas titorías telefónicas e os informes de avaliación 
trimestrais que tomaremos como referencia, os demáis servirán só para aportar 
información ata o momento do confinamento.  

Estes aspectos quedarán reflectidos nos diferentes rexistros de avaliación: 
rexistros de avaliación inicial, rexistros de avaliación final dos diferentes niveis 
de 3, 4 e 5 anos e informe final da etapa. 

Cualificación final: 
 A cualificación final do alumnado será a da 2ª avaliación, ata onde nós 
poidemos valorar o proceso de desenvolvemento e analizar os seus progresos 
ou dificultades, así como as súas aprendizaxes. Esta cualificación veráse 
incrementada positivamente coa participación do alumnado nas actividades 
propostas para a fase non presencial, nunca se empregará para perxudicalo. 
A continuidade do proceso de promoción á Educación Primaria, non se verá  
 

perxudicada pola situación actual de actividade non presencial en ningún caso. 
 
Os criterios de cualificación que usaremos na etapa de Educación Infantil para 

3, 4 e 5 anos, están reflectidos na escala de valoración de indicadores obser-

vables específicos das diferentes áreas, que aparecen recollidos na aplicación 

informática Xade, e que foron traballados durante o 1º e 2º trimestre do curso, 

tendo en conta  o carácter global da avaliación nesta etapa. 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
Actividades 

Na etapa que nos ocupa, as actividades, os materiais, os recursos, os 
agrupamentos, os espazos… axudan a manter o desenvolvemento e a 
aprendizaxe de todo o alumnado, á vez que permiten prestar  unha atención 
personalizada en función das necesidades de cada neno/a. 

 

 Neste momento as actividades que se propoñen teñen carácter lúdico, activo e 
adaptadas ós intereses, necesidades do alumnado ó que van remitidas. Están 
encamiñadas a reforzar, repasar e afianzar os aspectos traballados ó longo do 
1º e 2º trimestres e teñen como finalidade ademáis fomentar rutinas e manter 
hábitos traballados con anterioridade. 
 

Non se avaliarán , cousa que, por outra parte sería imposible e pouco 
significativa fóra do entorno educativo, e os aspectos que se sinalan máis 
arriba, polo que só se terán en conta para favorecer ó alumnado, nunca para 
perxudicalo..  

Actividades tipo: 

 

*Recomendacións para traballar en familia  encamiñadas a favorecer  o 
desenvolvemento integral do neno durante o confinamento. 

 https://photos.app.goo.gl/YcUbJfQ1aMVXFZxd9 

 

* Actividades para reforzar  o desenvolvemento psicomotor, coñecemento de sí 
mesmo e autonomía, a través de cancións, contos participativos ou xogos 
motrices, que permitan seguir consignas. 
 

*Reforzo  de actividades que se fixeron ó longo do curso relacionadas coa 
iniciación e afianzamento da lectoescritura.  

 

*Actividades de expresión e comprensión  oral a través dos contos. 

*Continuamos co  noso Proxecto semanal de “ Ler en familia”, para fomentar o 
gusto pola lectura. Cada venres se lle facilita un conto (videoconto) ou 
recomendación de lectura, tal como se facía cada venres cando podían levar 

 

*Dar  continuidade o noso Proxecto anual “ De maior quero ser…” lembrando 
as profesións traballadas e o seu valor na sociedade. Especialmente aquelas 
que están a ter especial relevancia neste momento tan excepcional.  

 

*Reforzar o coñecemento dos grupos sociais e das súas formas de 
organización, dos servizos comunitarios que ofrecen (mercado, atención 
sanitaria, medios de transporte…)e dos traballos que desempeñan para que 
estes servizos funcionen . 

 

*Actividades para celebrar as distintas conmemoracións ó longo do trimestre. 

 

*Actividades plásticas que fomenten a creatividade a través do debuxo, de 
creacións libres ou outras técnicas de expresión, empregando materiais cotiás 

 

*Actividades de  achegamento á natureza fomentando a observación dos 
distintos cambios que se producen nela: chegada dunha nova estación , 
fenómenos meteorolóxicos, vestimenta, plantas, animais, horta ou calquer 
outro cambio que se vaia producindo no entorno ou en nós mesmos, 
reforzando una rutina que se leva a cabo na aula cada día. 

 

*Actividades de disfrute das novas tecnoloxías e afianzamento do seu valor 
como principal ferramenta para recibir información das actividades propostas 
neste momento, encamiñadas a reforzar o traballo dos trimestres anteriores.. 

 

A importancia da colaboración da familia nesta etapa é fundamental, pero 
nesta especial situación, é imprescindible, pois son eles quen van actuar como 
guías e observadores directos do proceso de ensino aprendizaxe dos seus 
fillos. Dado que os nenos/as non son autónomos para recibir e tratar a 
información que se lles manda a través dos distintos medios 

 

 



 
 
 
 

 

un libro da biblioteca do cole( agora en formato dixital) encamiñado ó traballo 
de emocións, control de impulsos, fomentar a empatía, colaboración e 
resolución pacífica de conflictos…  

 

 

 

 

 

*Afianzamento e reforzo de conceptos básicos traballados na aula  
relacionados coa  área lóxico matemática: serie numérica conteo, clasificación, 
identificación, seriación, agrupación de obxetos cotiáns atendendo a cantidade  
. ou algún outro atributo, manipulación, búsqueda, e discriminación de formas 
xeométricas ( presentes no contorno). 
 

Nos casos onde se detectaron necesidades  especiais  traballouse en estreita 
colaboración coa famila e co departamento de orientacion , ó que  se pediu 
asesoramento co fin de favorecer a resposta educativa á diversidade do 
alumnado.   
 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 

A metodoloxía neste trimestre mudou, quedando reducida a unha metodoloxía 
de traballo non presencial, que xusto na etapa que nos ocupa, non resulta ser 
moi axeitada,. Esta non nos permite facer un seguimento do alumnado para 
observar a socialización, levar a cabo actividades de grupo, nas que os nenos/as 
aprenderán normas de comportamento, así como a compartir , respectar, a 
participar e a relacionarse cos demais, valorar a participación, o compañeirismo, 
a axuda, podelo observar no xogo onde se leva a cabo un desenvolvemento 
afectivo, psicomotor, social, cognitivo e lingüístico. Nada desto é posible, 
quedando limitados  ó envío de actividades que deberán desenvolver na súa 
casa, pero que nós, non poderemos observar de forma directa. 
 
Empregouse fundamentalmente a plataforma ABALAR, á que todos teñen 
acceso en maior ou menor medida, a través da que se envían tarefas e 
ligazóns, a través da pax. Web ou Facebook do cole. 

En casos  moi excepcionais achegaronse actividades en formato papel ás 
familias buscando un mellor aproveitamento para o alumnado. 

 

 

Materiais e recursos 

OS recursos, ó igual que a metodoloxía tamén sufren un cambio respecto ós 
dous trimestres anteriores. Agora mesmo, dispoñemos dun recurso persoal moi 
importante que é a familia, actuando como transmisora e guía do que propñen 
as titoras e os mestres especialistas, que son os/as que selecionan as 
actividades, que poden axudar nestes momentos a reforzar, afianzar... o 
traballado nos trimestres anteriores. 

Os recursos ambientais, que son nestes momentos, os que nós enviamos 
polas distintas plataformas e os que poidan aportar as familias ó igual que os 
recursos materiais, van depender do que cada familia poida aportar máis alá 
dos que poidamos ofrecer ou recomendar nós. Tratándose de actividades non 
presenciais, toman un valor esencial os recursos audiovisuais como 

Móbil, PC, Tablet, dende onde eles poden acceder ás actividades propostas 
polo profesorado, distintas pax. Web…ect 

 

 

4. Información e publicidade. 
Información ao alumnado e ás familias Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación  que se está a utilizar 

de modo habitual, e se facilitará a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así mesmo se notificará 
da publicación da documentación na web do centro. 
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1. BREVE RESUMO DA CONTEXTUALIZACIÓN. 

AULA Nº ALUMNAS/OS PROF. TITOR/A 

1º 12 María del Rosario Santiago Castro 

 

PROFESOR/A ESPECIALIDADE 

Gonzalo Fernández Alberte Lingua Inglesa 

Patricia Fernández Piñeiro Educación Física e Plástica 

Martiño Ramos Soto Música 

Rosa María Relixión Católica 

Pablo Nogueira Campo Audición e Linguaxe 

Marta Torreiro Sebastián Orientación 

Patricia Muñoz García Pedagoxía Terapéutica 



 
 

   

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 

IMPRESCINDIBLES. 

A continuación, recóllense as táboas do currículo para o curso de 1º de 

Educación Primaria e cada área que imparto como titora (Ciencias Naturais, 

Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega e Valores Sociais 

e Cívicos) en liña aos Anexos I, II e III do Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se regula o currículo básico da educación primaria na 

CCAA de Galicia. 

Nas táboas sombréase de cor verde os criterios e estándares imprescindibles 

para a avaliación do terceiro trimestre dada a situación de confinamento que 

estamos a vivir, de cor amarelo os criterios e estándares imprescindibles pero 

adaptados. 

Por último, de cor vermello serán as palabras que se eliminan para adaptar os 

criterios e estándares imprescindibles sombreados de cor amarelo, ou aqueles 

criterios e estándares que se refiren a contidos que debido a situación actual 

non se puideron abordar na aula debido a devandita situación. 

Deses contidos aos que refiren os criterios e estándares en vermello se 

elaborarán unhas fichas voluntarias para que o alumnado teña unha base dos 

contidos que se deberían abordar no 1º trimestre do curso 2020/2021. 

Asemade, será recomendable realizar unha avaliación inicial para analizar ata 

que punto se asimilaron de forma significativa os contidos que se están a 

reforzar neste 3º trimestre, xa que será a forma idónea de valorar 

obxectivamente o traballo realizado polo alumnado dende o 14 de marzo de 

2020 ata a data de finalización do presente curso escolar.  



 
 

   

 

MATERIA: CIENCIAS DA NATUREZA. 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 B 

 e 

 h 

 i 

 j 

 B1.1. Iniciación á actividade científica. 

 B1.2. Realización de proxectos con 

guía na súa estrutura e presentación 

de resultados. 

 B1.3. Busca guiada de información en 

internet e noutros soportes. 

 B1.4. Elaboración guiada de textos 

escritos básicos, murais, paneis, 

esquemas ou presentacións para 

recoller conclusións. 

 B1.1. Buscar, seleccionar 

información de forma guiada 

e comunicar os resultados en 

diferentes soportes. 

 CNB1.1.1. Busca e selecciona información 

de forma guiada e comunica o resultado 

de forma oral e escrita, de maneira limpa, 

clara e ordenada, en diferentes soportes. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CSIEE 

 CCEC 

 CD 

 CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación e na planificación de accións 

e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 A 

 b 

 c 

 m 

 B1.5. O traballo cooperativo. 

 B1.6. Iniciación ás técnicas de 

traballo. Recursos e técnicas de 

traballo intelectual. 

 B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade.  

 B1.2. Traballar de forma 

cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e 

as normas de convivencia. 

 CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar 

de forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 A 

 b 

 e 

 d 

 h 

 k 

 m 

 B2.1. Identificación do home e da 

muller como seres vivos. 

 B2.2. Comparación con outros seres 

vivos. 

 B2.3. Observación de igualdades e 

diferenzas entre as persoas. 

 B2.4. Identificación das partes do 

corpo humano. 

 B2.5. Identificación e verbalización de 

emocións (medo, tristura, enfado, 

ledicia) e sentimentos propios e alleos. 

 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 

 CNB2.1.2. Recoñece partes do propio 

corpo. 

 CMCCT 

 CSC  

 CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións 

e sentimentos propios e alleos. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 a 

 b 

 d 

 h 

 k 

 m 

 B2.6. Hábitos que inflúen nunha vida 

saudable: alimentación variada e 

equilibrada, a hixiene persoal, o 

exercicio físico regulado, o descanso e 

a adecuada utilización do tempo de 

lecer. 

 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 

 CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os 

hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia saúde. 

 CMCT 

 CSC 

 b 

 c 

 e 

 g 

 h 

 B2.7. Identificación de alimentos 

diarios necesarios. 

 B2.8. Análise e costumes na 

alimentación diaria. 

 B2.3. Deseñar, de forma 

colectiva, un menú semanal 

de merendas saudables para 

o recreo. 

 CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na 

alimentación diaria e aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

 e 

 h 

 l 

 B3.1. Os seres vivos: as plantas e os 

animais. 

 B3.2. Identificación das características 

e dos comportamentos de animais e 

plantas para adaptarse ao seu medio. 

 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 

 CNB3.1.2. Identifica e describe, con 

criterios elementais, animais e plantas do 

seu contorno. 

 CMCCT 

 CCL 

 CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 j 

 l 

 m 

 o 

 B3.3. Observación e identificación de 

animais e plantas do contorno. 

 B3.4. Clasificación e rexistro dos seres 

vivos do contorno segundo criterios 

observables e variados empregando 

diferentes soportes. 

 B3.5. Valoración da responsabilidade 

no coidado de plantas e animais 

domésticos e do contorno. 

 B3.2. Observar e identificar, 

de maneira elemental e en 

equipo, algún ser vivo no seu 

medio natural ou na aula e 

comunicar de xeito oral e 

escrito os resultados, 

empregando diferentes 

soportes. 

 CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa 

observación e comunícaos empregando 

diferentes soportes. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 



 
 
 
 

5 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 e 

 h 

 B4.1. Tarefas de redución, reutilización 

e reciclaxe na escola e no seu 

contorno próximo. 

 B4.2. Uso responsable da auga na 

vida cotiá 

 B4.3. Identificación do ruído como 

unha forma de contaminación acústica 

e de fontes sonoras do contorno 

próximo. 

 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 

 CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de 

uso responsable da auga na escola. 

 CMCCT 

 CSC 

 B 

 g 

 h 

 B4.4. Exploración de materiais e 

obxectos do contorno para identificar 

propiedades físicas observables (cor, 

dureza, cheiro, sabor e textura) e a 

súa utilidade. 

 B4.2. Experimentar e 

manipular instrumentos e 

obxectos sinxelos de uso 

cotián identificando algunhas 

propiedades físicas. 

 CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, 

sabor e textura en materiais e obxectos de 

uso cotián. 

 CMCCT 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

 A 

 b 

 c 

 B5.1. Observación e clasificación de 

aparellos e máquinas sinxelas do 

contorno identificando a súa utilidade 

 B5.1. Manexar obxectos e 

aparellos simples domésticos 

e escolares, describir os 

  CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios 

das persoas do seu contorno e evita 

estereotipos sexistas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 d 

 e 

 h 

 j 

 m 

e evitando estereotipos sexistas. 

 B5.2. Manipulación e observación do 

funcionamento de aparellos sinxelos 

domésticos e escolares (lapis, 

afialapis, teléfono, balanza, tesoira, 

espremedor etc.) 

 B5.3. Montaxe e desmontaxe de 

xogos e obxectos sinxelos 

relacionados coa vida cotiá. 

seus materiais e o seu 

funcionamento e utilizalos 

con seguridade evitando 

estereotipos sexistas. 

 CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns 

aparellos e máquinas simples de uso 

cotián empregándoos con seguridade e 

evitando estereotipos sexistas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 A 

 b 

 h 

 i 

 B5.4. Identificación dos compoñentes 

básicos dun ordenador. 

 B5.5 Coidado dos recursos 

informáticos. 

 B5.2. Empregar o ordenador 

identificando os 

compoñentes básicos e 

coidando o seu uso. 

 CNB5.2.1. Identifica e nomea 

correctamente as partes dun ordenador 

cando traballa con el. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma 

guiada e fai un bo uso. 

 CMCCT 

 CD 
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MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS. 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ B1.1.O establecemento de conxecturas, de 

predicións e, a observación, e 

experimentación como procesos básicos que 

favorecen a Iniciación ao coñecemento 

científico. 

▪ B1. 2.Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación problema, acontecemento 

ou inquietude da contorna que os rodea, que 

supoña un proceso de investigación e acción 

por parte do alumnado e facilite o proceso 

de autorregulación de aprendizaxes. 

▪ B1. 3 Introdución no uso das TIC e outras 

fontes (directas e indirectas) para obter 

información, analizala, 

organizala,documentar o proceso mediante 

o uso do cartafol e a comunicación das 

conclusións. 

▪ B1. 4 Planificación, xestión e presentación 

dos traballos co fin de acadar obxectivos.  

▪ B1.1.Realizar traballos de investigación 

que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, 

experimentación e da toma de conciencia 

dos sentimentos e sensacións como medios 

básicos para obter información, 

seleccionala, organizala, extraer 

conclusións e comunicalas sen esquecer a 

introdución ao manexo das TIC para este 

fin e valorando o esforzo realizado. 

▪ CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle 

información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e 

outras fontes directas e indirectas, selecciona a 

información relevante e a organiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións e 

asume responsabilidades. 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ A 

▪ b 

▪ c 

▪ B1.5.O traballo en equipo.  

▪ B1.6.Iniciación na creación e o uso de 

hábitos e técnicas de estudo. 

▪ B1.2. Traballar en equipo e adoitar un 

comportamento de respecto e tolerancia 

ante as achegas alleas. 

▪ CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de 

grupo adoitando un comportamento responsable, 

construtivo e solidario, valorando o esforzo e o 

coidado do material. 

▪ CSC 

▪ CAA 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ d 

▪ m 

▪ B1.7.Valoración do esforzo e coidado do 

material. 

▪ B1.8.A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos e recursos básicos na 

resolución pacífica de conflitos. 

▪ B1.3.Empregar os mapas mentais como 

unha técnica básica de estudo. 

▪ CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos 

como técnica básica de estudo. 

▪ CAA 

▪ H 

▪ o 

▪ B1.9.Utilización da terminoloxía propia da 

área. 

▪ B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da 

terminoloxía propia da área. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

▪ H 

▪ j 

▪ o 

▪ B2.1.A contorna física: observacións das 

características principais. 

▪ B2.1.Identificar os elementos principais da 

contorna partindo do máis próximo a 

través da observación e uso das TIC 

(pizarra dixital). 

▪ CSB2.1.1.Elabora e recolle información sobre 

aspectos da súa contorna natural, empregando 

imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC 

(pizarra dixital). 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSB2.1.2 Describe os elementos básicos da súa 

contorna máis próxima. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ H 

▪ h 

▪ a 

▪ o 

▪ B2.2.O aire e a auga. Estudo das súas 

características e propiedades mediante a 

observación, experimentación a través 

sentidos e a formulación de conxecturas. A 

importancia para a vida e consumos 

responsables. 

▪ B2.2. Recoñecer as características básicas 

do aire e a auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. 

▪ CSB2.2.1.Describe as características principais do 

aire e da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ 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 

▪ G 

▪ h 

▪ i 

▪ o 

▪ B2.3.O tempo atmosférico. Observación e 

medicións sinxelas dos fenómenos 

atmosféricos que teñen lugar no espazo 

próximo e a súa simboloxía. Comprobación 

observado o tempo nos diferentes medios de 

comunicación: prensa, prensa dixital,.. 

▪ 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 

▪ B2.5.Realizar medicións sinxelas de datos 

con aparellos cotiás e facer pequenos 

rexistros do tempo atmosférico a nivel 

local. Comprobación co tempo dos 

xornais.  

▪ CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas 

de datos, rexistros e comprobación sobre o tempo 

atmosférico local. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ H 

▪ g 

▪ e 

▪ B2.4.Os elementos do ceo, as súas 

características e o seu movemento como 

indicador do paso do tempo. 

Experimentación do paso do tempo 

observando o movemento do Sol e da Lúa e 

asocialo ás diferentes partes do día e á noite. 

▪ 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 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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 

▪ A 

▪ h 

▪ o 

▪ B2.5.Observación, a través dos sentidos, da 

paisaxe que nos rodea.Elementos naturais e 

humanos da contorna. A importancia do 

coidado da natureza. 

▪ 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 

▪ B2.9. Valorar a importancia que ten para a 

vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima. 

▪ CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a 

conservación da natureza máis próxima. 

▪ CSC 

▪ CMCCT 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

▪ A 

▪ c 

▪ h 

▪ B3.1.Investigamos sobre as relacións de 

parentesco e roles familiares. 

▪ 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 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ A 

▪ h 

▪ B3.2.A escola: organización escolar, os 

membros e os seus roles,espazos físicos e 

recursos. 

▪ B3.2.Coñecer e respectar todos os 

elementos que conforman a escola e as 

súas funcións. 

▪ CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade 

escolar, describe as tarefas que desenvolven e as 

respectan. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ A 

▪ h 

▪ B3.3.Os deberes e dereitos das persoas. A 

asemblea de clase como momento para a 

reflexión, o diálogo, a escoita activa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

▪ 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 

▪ H 

▪ e 

▪ o 

▪ B3.4. A casa e o lugar no que vivo. 

Estancias da casa e localización na 

contorna: aldea, vila, cidade. Elaboración 

dun esbozo da distribución da casa.  

▪ B3.4. Identificar as partes da casa e o uso 

que se fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a 

súa contorna. 

▪ CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa 

nun esbozo e coñece e explica o uso que se fai delas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de vivendas e 

describe oralmente as diferenzas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ 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 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ H 

▪ e 

▪ B3.5.Os medios de transporte. Clasificación 

e abastecemento. 

▪ 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 

▪ H 

▪ n 

▪ B3.6.Educación viaria. Camiñando pola rúa. ▪ 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 

▪ J 

▪ h 

▪ o 

▪ B3.7.Manifestacións culturais da contorna. ▪ B3.8.Coñecer algunha das grandes 

manifestacións culturais que se celebran na 

escola valorando a súa diversidade e 

contribuíndo á súa conservación. 

▪ CSB3.8.1.Cita e valora algunha das festas propias do 

outono, do inverno, da primavera e do verán que se 

celebran na contorna escolar e contribúe á súa 

conservación. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ CCL 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO. 

▪ H 

▪ gc 

▪ h 

▪ e 

▪ B4.1.Uso e medidas do tempo. Nocións 

básicas: antes, despois, día, mes. O paso do 

tempo: Liña do tempo da súa historia 

persoal. Árbore xenealóxica sinxela dos 

membros da súa familia. 

▪ B4.1.Ordenar temporalmente, a través 

dunha liña do tempo, a evolución e algúns 

feitos relevantes da súa vida persoal 

empregando métodos sinxelos de 

observación e as unidades de medida 

temporais básicas. 

▪ CSB4.1.1.Localiza e explica, nunha liña do tempo, a 

evolución e algúns feitos relevantes da súa vida 

persoal e empregando as unidades de medida do 

tempo máis básicas.. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.2. Reconstruír a memoria do pasado 

próximo partindo de fontes familiares a 

través da realización dunha árbore 

xenealóxica sinxela dos membros da súa 

familia. 

▪ CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore 

xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ H 

▪ g 

▪ e 

▪ B4.2.Sistemas de medida do tempo. O día, a 

semana, os meses e o ano. O calendario 

como instrumento de medida do tempo. 

Creación dun calendario anual propio 

establecendo os horarios das xornadas 

escolares, as semanas, os meses, as 

estacións do ano, situando os aniversarios e 

os acontecementos máis importantes. 

▪ 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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MATERIA: MATEMÁTICAS. 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

▪ g 

▪ e 

▪ B1.1. Expresión verbal do proceso de 

razoamento da resolución dun problema 

sinxelo. 

▪ B1.1. Expresar verbalmente de forma 

sinxela o proceso seguido na resolución 

dun problema.  

▪ MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela 

o proceso seguido na resolución dun problema 

simple de matemáticas ou en contextos da realidade. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ g 

▪ b 

▪ B1.2. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar dificultades do traballo científico. 

▪ 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. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.3. Utilización guiada de medios 

tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe.  

▪ B1.3. Iniciarse na utilización dos medios 

tecnolóxicos (pizarra dixital e tablet) no 

proceso de aprendizaxe coa axuda guiada 

do mestre ou da mestra. 

▪ MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos 

medios tecnolóxicos (pizarra dixital e tablet)  no 

proceso de aprendizaxe. 

▪ CMCT  

▪ CD 

▪ CAA 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.1. Números naturais ata o 99. 

▪ B2.2. Nome e grafía dos números ata o 99.  

▪ B2.3. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: unidades e 

decenas. 

▪ B2.4. O sistema de numeración decimal: 

valor de posición das cifras. 

▪ B2.5. Identifica o número anterior e o 

seguinte a un dado. 

▪ B2.6. Identifica o número maior, o menor e 

o igual a un dado. 

▪ B2.1. Ler, escribir e ordenar números 

enteiros (ata o 60) utilizando razoamentos 

apropiados. 

▪ MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números (ata o 60) 

ata o 99. 

▪ CMCT 

▪ CCL 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras 

en situacións e contextos reais. 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.7. Identifica os números ordinais do 1º 

ao 10º. 

▪ B2.8. Utilización e relación dos números 

ordinais. Comparación de números. 

▪ B2.3. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: unidades e 

decenas. 

▪ 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 

▪ MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida 

cotiá números naturais ata o 60 (non ata o 99). 

▪ CMCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, 

interpretando o valor de posición de cada unha das 

súas cifras. 

▪ CMCT 

▪ MTB2.2.4. Ordena números enteiros e represéntaos 

na recta numérica. 

▪ CMCT 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ g 

▪ B2.9. Iniciación no desenvolvemento de 

estratexias persoais de cálculo mental. 

▪ B2.10. Gusto pola presentación ordenada e 

limpa dos cálculos e dos resultados. 

▪ B2.11. Cálculo de sumas e restas.  

▪ B2.12. Utilización en situacións familiares 

da suma para xuntar ou engadir e da resta 

para separar ou quitar. 

▪ 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 

▪ MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa 

operación de resta (sen levadas) na resolución de 

problemas contextualizados. 

▪ CMCT 

▪ MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na 

realización de cálculos numéricos básicos. 

▪ CMCT 

▪ b 

▪ g 

▪ B2.13. Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

▪ 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 

▪ MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

▪ CMCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ g ▪ B3.1. Medición con instrumentos e 

estratexias non convencionais. 

▪ B3.2. Estimación de resultados de medidas 

(distancias, tamaños, pesos, capacidades...) 

en contextos familiares. 

▪ B3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para 

realizar medidas e estimacións. 

▪ MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso e o 

pé. 

▪ CMCT 

▪ B3.2. Comparar e identificar cal é o 

obxecto de maior peso, por estimación 

e/ou utilizando a balanza. 

▪ MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso entre 

dous obxectos de uso habitual.  

▪ CMCT 

▪ B3.3. Comparar e identificar cal é o 

recipiente de maior capacidade, por 

estimación. 

▪ MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o recipiente 

de maior capacidade. 

▪ CMCT 

▪ g ▪ B3.3. Unidades de medida do tempo e as 

súas relacións: minuto, hora, día, semana e 

ano. 

▪ B3.4. Lectura sinxela en reloxos analóxicos 

e dixitais. 

▪ B3.4. Iníciase no coñecemento das 

unidades básicas de medida do tempo e as 

súas relacións, utilizándoas para resolver 

problemas da vida diaria. 

▪ MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida 

do tempo e as súas relación. Minuto, hora, día, 

semana e ano. 

▪ CMCT 

▪ MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a 

hora en punto e a media hora. 

▪ CMCT 

▪ MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida 

diaria utilizando as medidas temporais e as súas 

relacións. 

▪ CMCT 

▪ b 

▪ g 

▪ B3.5. O sistema monetario da Unión 

Europea. Unidade principal: o euro. Valor 

das diferentes moedas e billetes. 

▪ B3.6. Equivalencias entre moedas e billetes. 

▪ B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e 

as equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema monetario da 

Unión Europea. 

▪ MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das 

diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 50 euros) do 

sistema monetario da Unión Europea utilizándoas 

tanto para resolver problemas en situación reais 

como figuradas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ g 

▪ B3.7. Resolución de problemas de medida. ▪ B3.6. Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

▪ MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. ▪ CMCT 

▪ CAA 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

▪ MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na 

resolución de problemas revisando as operacións 

utilizadas e as unidades dos resultados. 

▪ CMCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ B4.1. Interpretación de representacións 

espaciais sinxelas en situacións da vida 

cotiá.  

▪ B4.2. Descrición de posicións e 

movementos, en relación a un mesmo e a 

outros puntos de referencia. 

  

▪ B4.3. Interese e curiosidade pola 

identificación das formas e dos seus 

elementos característicos. 

▪ B4.4. Confianza nas propias posibilidades; 

curiosidade, interese e constancia na busca 

de solucións. 

▪ B4.5. Uso do vocabulario xeométrico para 

describir itinerarios: liñas abertas e 

pechadas; rectas e curvas. 

▪ B4.6. Busca de elementos de regularidade 

en figuras e corpos a partir da manipulación 

de obxectos. 

▪ 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 

▪ MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do 

espazo próximo en relación a outros puntos de 

referencia utilizando os conceptos de esquerda-

dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e 

próximo-afastado. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ g 

▪ B4.7. Formas planas e espaciais: 

clasificación de figuras planas. 

▪ 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 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ g 

▪ B4.8. Resolución de problemas de 

xeometría relacionados coa vida cotiá. 

▪ B4.3. Identificar, resolver problemas da 

vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

▪ MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos 

que impliquen dominio dos contidos traballados. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 

procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades 

dos resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

▪ CMCT 

▪ CAA  

▪ CSIEE 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

▪ b 

▪ g 

▪ B5.1. Recollida e clasificación de datos. ▪ B5.1. Recoller e rexistrar unha 

información que se poida cuantificar, 

utilizando algúns recursos sinxelos de 

representación gráfica: táboas de datos, 

bloques de barras, diagramas lineais… 

comunicando a información. 

▪ MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en 

representacións gráficas básicas. 

▪ CMCT 

▪ CAA 

▪ MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que 

interveña a lectura de gráficos. 

▪ CMCT 

▪ CAA 
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MATERIA: LINGUA CASTELÁ. 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.1. Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: participación; 

escoita; respecto á quenda de palabra; 

respecto polos sentimentos dos e das 

demais.  

▪ 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 

▪ LCB1.1.2. Aplica as normas socio- comunicativas: 

escoita e respecta a quenda de palabras.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.2. Comprensión e expresión de 

mensaxes verbais e non verbais, 

especialmente xestos e ton de voz que 

complementen o significado da mensaxe.  

▪ B1.2. Recoñecer a información verbal e 

non verbal dos discursos orais e integrala 

na produción propia.  

▪ LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos 

básicos verbais e non verbais para comunicarse 

oralmente. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.3. Participación en situación de 

comunicación de aula, espontáneas ou 

dirixidas, organizando, de forma xeral, o 

discurso.  

▪ B1.3. Expresarse e comunicarse de forma 

oral e con certa coherencia para satisfacer 

as necesidades de comunicación en 

diferentes situacións de aula.  

▪ LCB1.3.1. Participa activamente en diversas 

situacións de comunicación: 

▪ -diálogos 

▪ -exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando 

cumpra, de tecnoloxías da información e a 

comunicación.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.4. Interese pola ampliación de 

vocabulario. 

▪ B1.5. Creación de redes semánticas moi 

sinxelas.  

▪ B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das 

experiencias de aula.  

▪ LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa 

idade. 

▪ CCL 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ i  

▪ B1.6. Comprensión global de textos orais de 

diversa tipoloxía: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos) e 

procedentes de diversas fontes.  

▪ 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 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ i  

▪ B1.7. Valoración dos medios de 

comunicación social como instrumento de 

comunicación. 

▪ B1.6. Valorar os medios de comunicación 

social como instrumento de comunicación. 

▪ LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes 

audiovisual sobre temas do seu interese. 

▪ CCE 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.8. Audición e reprodución de textos 

adecuados ao nivel que estimulen o seu 

interese. 

▪ 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 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.9. Dramatizacións de textos infantís.  ▪ B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, 

textos infantís.  

▪ LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á 

representación dramática.  

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.10 Produción de textos orais breves e 

sinxelos próximos aos seus gustos e 

intereses.  

▪ 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 

▪ LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, 

animais obxectos e lugares seguindo unha orde: de 

arriba a abaixo; de abaixo a arriba …. 

▪ CCL 



 
 
 
 

22 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresións para 

situar e ordenar as rutinas: antes, despois, pola mañá, 

pola noite… 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ e 

▪ m 

▪ B1.11. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

▪ 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 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe 

oral como instrumento de comunicación e 

aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

▪ 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 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.1. Lectura de distintos tipos de textos 

adaptados á súa idade.  

▪ B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de 

textos infantís breves e sinxelos. 

▪ LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación 

axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía, 

breves e adaptados á súa idade. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.2. Inicio ás estratexias para a 

comprensión lectora de textos: 

consideración do título e das ilustracións 

moi redundantes. 

▪ B2.2. Anticipar o contido de textos do 

ámbito escolar e social axeitados ao seu 

nivel.  

▪ LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o 

título e as ilustracións co tema do texto.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ e ▪ B2.3. Comprensión de textos de diversa 

tipoloxía adecuados á súa idade. 

▪ B2.3. Comprender a funcionalidade de 

diferentes tipoloxía textuais, atendendo á 

forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos) 

adaptados a súa idade. 

▪ LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 

determinadas tipoloxía textuais: carteis, anuncios, 

avisos, receitas, normas, instrucións … 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.4. Lectura de diferentes textos como 

fonte de información e de lecer.  

▪ B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. ▪ LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte 

de lecer. 

▪ CCL 

▪ LCB2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as súas 

preferencias lectoras. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.5. Uso da biblioteca como recurso para 

desenvolver o Plan lector. 

▪ B2.5. Progresar na adquisición do hábito 

lector.  

▪ LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da 

biblioteca (escritos ou en soporte informático) máis 

axeitados para obter información e para o seu lecer. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 

persoal. 

▪ B2.6. Mostrar interese por ter unha 

biblioteca propia. 

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

▪ CSC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

▪ e ▪ B3.1. Recoñecemento e utilización de 

recursos gráficos na comunicación escrita.  

▪ 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 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto escrito: 

listas, receitas, narracións, poesía, noticia … 

▪ CCL 

▪ e ▪ B3.2. Uso de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos na comunicación escrita. 

▪ B3.2. Relacionar códigos verbais e non 

verbais. 

▪ LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos 

con ilustracións redundantes (en ocasións).  

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.3. Utiliza estratexias para a produción de 

textos: planificación, identificación da 

función, textualización, revisión e 

reescritura.  

▪ B3.4 Produción de textos segundo Plan de 

escritura. 

▪ 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 

▪ LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, 

evitando riscos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

▪ b 

▪ e 

▪ B4.1. A palabra. Iniciación ao orde 

alfabético. Recoñecemento das 

características e uso das diferentes clases de 

palabras. Xénero e número do nome. 

Tempos verbais.  

▪ 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 

▪ LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde 

alfabética. 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en palabras 

significativas. 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.4. Distingue xénero e número en palabras 

habituais. 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos nos 

textos orais e escritos. 

▪ CCL 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as 

normas de concordancia 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, 

pasado e futuro en textos sinxelos. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. 

Aumentativos e diminutivos. Comparacións 

e palabras derivadas.  

▪ B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e 

sistematizar a adquisición de vocabulario. 

▪ LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos 

en parellas de palabras significativas. 

▪ CCL 

▪ LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos 

elementos. 

▪ CCL 

▪ LCB4.2.3. Utiliza diminutivos e aumentativos, en 

textos orais e escritos. 

▪ CCL 

▪ LCB4.2.4. Identifica no seu contorno palabras 

derivadas de outras moi evidentes. 

▪ CCL 

▪ b 

▪ e 

▪ B4.3. Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía. Signos de puntuación. 

▪ 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 

▪ e ▪ B4.4. Recoñecemento e observación 

reflexiva dos constituíntes oracionais: a 

oración simple, suxeito e predicado. 

▪ B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

▪ LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións 

simples para compoñer textos sinxelos. 

▪ CCL 



 
 
 
 

26 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ e 

▪ i 

▪ B4.5. Utilización de material multimedia 

educativo e outros recursos didácticos ao 

alcance e propios da súa idade.  

▪ B4.5. Utilizar programas e aplicacións 

educativas dixitais (na pizarra dixital) para 

realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

▪ LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos 

programas e aplicacións educativos dixitais (na 

pizarra dixital) como ferramenta de aprendizaxe.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B4.6. Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

▪ B4.6. Comparar aspectos básicos das 

linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada 

▪ LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, 

léxicos) das linguas que coñece. 

▪ CCL 

▪ CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.1. Coñecemento e lectura guiada de 

contos tradicionais: marabillosos, de 

fórmulas, de animais, ... 

▪ 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 

▪ LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e palabras, escenas 

de contos.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.2. Valoración dos textos literarios como 

fonte de gozo persoal. 

▪ B5.3. Uso da biblioteca de aula como fonte 

de información e lecer. 

▪ B5.2. Gozar da escoita de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos. 

▪ LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos literarios 

(personificacións). 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B5.3. Coñecer o funcionamento da 

biblioteca de aula. 

▪ LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de 

aula como fonte de información e lecer. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.4. Recreación e composición de textos 

literarios: contos, poemas, adiviñas.  

▪ B5.4. Reproducir, con axuda, a partir de 

modelos dados, textos literarios sinxelos: 

contos, poemas e adiviñas.  

▪ LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, 

sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a partir 

de pautas ou modelos dados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ D 

▪ e 

▪ o 

▪ B5.5. Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada) como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

▪ B5.5. Valorar a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

▪ LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, 

especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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MATERIA: LINGUA GALEGA. 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

▪ A 

▪ e 

▪ B1.1. Comprensión de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, para obter 

información xeral e relevante sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia infantil. 

▪ B1.1. Comprender a información xeral e 

relevante de textos orais moi sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos 

á experiencia infantil. 

▪ LGB1.1.1. Comprende a información xeral e 

relevante de textos orais moi sinxelos procedentes 

da radio ou da televisión, próximos á experiencia 

infantil.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ B1.2. Comprensión global e específica de 

informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes de diferentes soportes. 

▪ B1.2. Comprender informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter específico procedentes de 

diferentes soportes. 

▪ LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de documentos 

audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e/ou 

sons moi redundantes co contido. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ A 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.3. Comprensión e produción de textos orais 

moi sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os producidos con finalidade didáctica como 

os de uso cotián (breves exposicións ante a clase, 

conversas sobre contidos de aprendizaxe e 

explicación sobre a organización do traballo). 

▪ B1.3. Comprender e producir textos orais 

sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

▪ LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e 

contestando se é preciso. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase 

ou explicacións sobre a organización do traballo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi 

breves e sinxelos ante a clase. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

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

▪ CSIEE 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ CAA 

▪ A 

▪ C 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.4. Actitude de escoita adecuada nas diferentes 

situacións comunicativas cotiás (conversas e 

exposicións orais) e respecto polas opinións de 

quen fala, sen interrupcións inadecuadas. 

▪ B1.4. Manter unha adecuada actitude de 

escoita, ante situacións comunicativas cotiás, 

respectando as intervencións dos e das demais. 

▪ LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das 

demais, en conversas e exposicións, sen 

interromper. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que 

fala, en situacións comunicativas cotiás. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ A 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.5. Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas da aula (peticións, anuncios, ordes, 

explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 

conversas ou pequenas narracións), con respecto 

das normas que rexen a interacción oral (quendas 

de palabra, mantemento do tema, mostra de 

interese, mirar a quen fala e actitude receptiva de 

escoita).  

▪ B1.5. Participar nas diversas situacións de 

interacción oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral.  

▪ LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera 

situación de comunicación dentro da aula e valora 

o seu uso fóra dela. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 

comunicativo oral. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio 

comunicativo oral, mostra interese e unha actitude 

receptiva de escoita.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e 

contestando preguntas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de tratamento 

adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

▪ 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 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.7. Actitude de cooperación e de respecto en 

situacións de aprendizaxe compartida. 

▪ B1.7. Amosar respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en pequeno grupo. 

▪ LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das 

demais e contribúe ao traballo en pequeno grupo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ E 

▪  o 

▪ B1.8. Interese por expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación adecuadas. 

▪ B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

▪ LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ A 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe 

discriminatoria coas diferenzas. 

▪ B1.9. Recoñecer usos de linguaxe 

discriminatoria coas diferenzas. 

▪ LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas 

diferenzas, en especial as referentes ao xénero, ás 

razas e ás etnias. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ A 

▪ d 

▪ e 

▪ B1.10.Identificación da lingua galega con diversos 

contextos de uso oral da lingua: en diferentes 

ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios 

de comunicación...) e en conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

  

  

  

  

▪ B1.10. Identificar a lingua galega con diversos 

contextos de uso oral. 

▪ LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con 

diversos contextos profesionais: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da 

lingua galega en conversas con persoas coñecidas 

ou descoñecidas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

▪ B 

▪ e 

▪ I 

▪ j 

▪ o 

▪ B2.1. Comprensión de informacións concretas en 

textos de uso cotián como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

▪ B2.2. Comprensión de información xeral sobre 

feitos e acontecementos próximos á experiencia do 

alumnado en textos breves e sinxelos procedentes 

dos medios de comunicación social, especialmente 

a noticia. 

▪ B2.3. Localización de información en textos para 

aprender vinculados á experiencia, tanto en textos 

producidos con finalidade didáctica como nos de 

uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 

explicacións). 

▪ B2.1. Comprender a información explícita en 

textos sinxelos de uso cotián ou procedentes 

dos medios de comunicación.  

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de 

textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos 

próximos á experiencia do alumnado, procedentes 

dos medios de comunicación social. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en 

textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como 

invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 

mensaxes curtas. 

▪ CCL 

▪ LGB2.1.3. Localiza información en textos breves e 

sinxelos vinculados á experiencia, tanto os 

producidos con finalidade didáctica como os de 

uso cotián (folletos, descricións, instrucións e 

explicacións). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B 

▪ e 

▪ B2.4. Interpretación da información das 

ilustracións.  

▪ 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 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados 

aos intereses infantís para chegar progresivamente 

á expresividade e autonomía lectoras. 

▪ 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 

▪ LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, 

acadando progresivamente a velocidade axeitada. 

▪ CCL 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.6. Introdución ao uso xeral das bibliotecas da 

aula e do centro, como instrumento cotián de 

busca de información e fonte de recursos textuais 

diversos. 

▪ B2.4. Usar as bibliotecas de aula e de centro, 

respectando as normas básicas de 

funcionamento. 

▪ LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de 

centro, respectando as normas básicas e máis 

sinxelas do seu funcionamento.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ LGB2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas de 

aula e de centro e manipula os libros con coidado, 

devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.7. Iniciación á creación da biblioteca persoal. ▪ B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca 

propia. 

▪ LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e 

organización dos seus libros. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B2.8. Interese polos textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e como medio de comunicación de 

experiencias e de regulación da convivencia. 

▪ 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 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B2.9. Adquisición progresiva da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de temas e de 

textos e de expresión das preferencias persoais. 

▪ B2.7. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

▪ LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con 

certa autonomía, en función dos seus gustos e 

preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, as 

súas preferencias lectoras. 

▪ CCL 

▪ LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas feitas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.1. Produción e reescritura de textos moi 

sinxelos relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

▪ B3.2. Composición de textos moi sinxelos propios 

dos medios de comunicación social e/ou dos seus 

elementos (novas sinxelas e breves, titulares, pés 

de foto…) sobre acontecementos próximos á 

experiencia do alumnado en soportes habituais no 

ámbito escolar. 

▪ B3.3. Composición de textos moi sinxelos 

relacionados coa escola para organizar e 

comunicar información (listaxes, descricións, 

explicacións elementais). 

▪ B3.4. Respecto polas convencións xerais da 

escrita: uso das maiúsculas e do punto. 

▪ 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. 

▪ LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos 

relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa 

coherencia e de xeito creativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

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

▪ LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras 

ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB3.1.5. Compón pequenos textos propios dos 

medios de comunicación social e/ou dos seus 

elementos (novas sinxelas e breves, titulares, pés 

de foto…) sobre acontecementos próximos á súa 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

experiencia. 

▪ LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa 

escola: listaxes,descricións e explicacións 

elementais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ B3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias 

para a produción de textos, respondendo as 

preguntas de para quen, e que escribir, 

recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

▪ B3.2. Utilizar de xeito guiado estratexias para a 

produción de textos, respondendo as preguntas 

de para quen, e que escribir, recoñecendo o 

tipo de texto (nota, aviso, conto). 

▪ LGB3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias para 

a produción de textos, respondendo as preguntas 

de para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de 

texto (nota, aviso, conto). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ j 

▪ o 

▪ B3.6. Creación de textos moi sinxelos con 

intención informativa utilizando a linguaxe verbal 

e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómic. 

▪ B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 

▪ LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómic. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ j 

▪ B3.7. Iniciación á utilización de programas 

informáticos de procesamento de textos. 

▪ B3.4. Usar, de xeito guiado, programas 

informáticos de procesamento de texto. 

▪ LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas 

informáticos de procesamento. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B 

▪ e 

▪ i 

▪ j 

▪ B3.8. Utilización de elementos gráficos sinxelos, 

como a ilustración, para facilitar a comprensión. 

▪ 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 

▪ A 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.9. Interese polo coidado e a presentación dos 

textos escritos e respecto pola norma ortográfica. 

▪ B3.10. Interese polos textos escritos como medio 

de aprendizaxe e como medio de comunicación de 

experiencias, de regulación da convivencia e de 

expresión creativa. 

▪ 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 

▪ LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

▪ E ▪ B4.1. Inicio na identificación implícita e uso 

dalgúns termos lingüísticos elementais: 

denominación dos textos traballados; palabra e 

sílaba, nome propio. 

▪ B4.2. Observación das variacións morfolóxicas 

(de singular e plural, feminino e masculino) en 

textos. 

▪ B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 

gramatical moi básica, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

▪ LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 

traballados e recoñece nestes, de forma xeral, 

palabras e sílabas 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman 

cada palabra. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a partir de 

palabras dadas, frases ou textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

dadas.  

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ B 

▪ e 

▪ B4.3. Iniciación ao coñecemento das normas 

ortográficas máis sinxelas.  

▪ B4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas 

ortográficas máis sinxelas.  

▪ LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas 

ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ E ▪ B4.4. Recoñecemento da relación entre son e 

grafía no sistema lingüístico galego. 

▪ B4.5. Identificación da palabra como instrumento 

para a segmentación da escritura. 

▪ 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 

▪ LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un 

enunciado. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ E 

▪ o 

▪ B4.6. Identificación de similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

▪ B4.4. Comparar aspectos moi básicos das 

linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada. 

▪ LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e 

evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B5.1. Recreación e reescritura moi sinxela, usando 

modelos, de diversos textos literarios (narrativos 

ou poéticos): breves contos, poemas, refráns, 

adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte. 

▪ B5.2. Valoración e aprecio do texto literario 

galego como vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso de 

gozo persoal. 

▪ B5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios, usando modelos. 

▪ LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios: breves contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 

sorte; usando modelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da 

literatura galega como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ B 

▪ d 

▪ e 

▪ B5.3. Lectura guiada de textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á 

expresividade e á autonomía lectoras. 

▪ B5.2. Ler, de forma guiada, textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á autonomía 

▪ LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, 

adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á autonomía lectora. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ i lectoras. ▪ LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, 

textos adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á expresividade lectora. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ B 

▪ e 

▪ o 

▪ B5.4. Recreación e composición de breves relatos 

para comunicar sentimentos e experiencias 

persoais.  

▪ B5.3. Recrear e compoñer breves relatos a 

partir de modelos sinxelos. 

▪ LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a 

partir de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos e experiencias persoais. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ A 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B5.5. Valoración da literatura en calquera lingua 

(maioritaria, minoritaria ou minorizada), como 

vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

▪ B5.4. Valorar a literatura en calquera lingua, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

▪ LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, 

como vehículo de comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ A 

▪ d 

▪ e 

▪ o 

▪ B5.6. Interese por coñecer os modelos narrativos e 

poéticos que se utilizan noutras culturas. 

▪ B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e mitos 

facilmente interpretables que noutras culturas 

serven para entender o mundo e axudan a coñecer 

outras maneiras de relacións sociais. 

▪ B5.5. Amosar interese, respecto e tolerancia 

ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. 

▪ LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer outros 

costumes e formas de relación social, respectando 

e valorando a diversidade cultural. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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MATERIA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

▪ M ▪ B1.1. O autocoñecemento. A toma de 

conciencia dun mesmo/a. A 

autopercepción positiva das calidades 

persoais. A descrición física.  

▪ B1.1. Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a valorando positivamente as 

súas características físicas e 

calidades, expresándoa mediante a 

linguaxe oral e representacións. 

▪ VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 

propia identidade. 

▪ CSC 

▪ VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa 

autodescrición. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión 

positiva das súas características físicas e 

calidades persoais. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ a  

▪ m 

▪ B1.2. As emocións. Identificación e 

expresión. O vocabulario das emocións. 

Os estados de ánimo. 

▪ B1.2.Tomar conciencia das emocións, 

recoñecendo os signos físicos que as 

poden acompañar. 

▪ VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas 

emocións. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos 

físicos que acompañan as diferentes emocións 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de 

ánimo. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ m   ▪ B1.3. A autorregulación das condutas 

cotiás. O control dos impulsos. A 

relaxación. 

▪ B1.3. Autorregular as condutas cotiás 

e adquirir algunha estratexia de control 

dos impulsos. 

▪ VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de 

relaxación. 

▪ CSC           

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que 

lle axudan a sentirse mellor. 

▪ CSC  

▪  CSIEE                 

▪ VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e 

desenvólvese nel con autonomía. 

▪ CSC  
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ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B ▪ B1.4. A responsabilidade. A realización 

responsable das tarefas. As 

consecuencias das accións. A 

motivación extrínseca. 

▪ B1.4. Desenvolver actitudes para 

actuar con motivación e 

responsabilidade. 

▪ VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as 

pautas acordadas. 

▪ CSIEE 

▪ VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente 

qué e cómo aprendeu. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CAA           

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

▪ M ▪ B2.1. Habilidades de comunicación: A 

importancia de pensar o que se vai 

expresar. Compoñentes da 

comunicación non verbal: postura, 

xestos, expresión facial. 

▪ B2.1. Expresar opinións, emocións e 

estados de ánimo empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e 

non verbal 

▪ VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, 

sentimentos e estados de ánimo coordinando a 

expresión verbal coa facial e corporal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas 

con situacións vividas e con imaxes 

observadas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal 

para comunicar afectos e emocións con 

amabilidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ B 

▪ e 

▪ B2.2. A conversa. A expresión clara das 

ideas. A escoita atenta. O respecto da 

quenda de palabra. 

▪ B2.2. Aprender a comunicarse 

expresando de forma clara as ideas, 

escoitando con atención e 

respectando a quenda de palabra. 

▪ VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, 

experiencias, ideas, pensamentos e emocións 

en exposicións orais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás 

ideas que expoñen outras persoas durante o 

traballo en equipo 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto 

e respecta a quenda de palabra. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ M ▪ B2.3. O respecto e a valoración dos e 

das demais. A empatía.  

▪ B2.3.Comprender a outras persoas, 

detectar e expresar as súas 

características e identificar as súas 

emocións. 

▪ VSCB2.3.1. Describe oralmente as 

características de diferentes persoas. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e 

estados de ánimo das demais persoas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ VSCB2.3.3. Identifica e comunica as emocións 

dos e das personaxes en fotografías, pinturas 

ou películas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados, 

reflectindo os sentimentos e estados de ánimo 

dos e das protagonistas. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e  

▪ m 

▪ B2.4. O respecto e a valoración. A 

comprensión dos e das demais. A 

detección das calidades doutras 

persoas. O descubrimento e a 

comprensión das diferenzas. 

▪ B2.4. Descubrir e comprender as 

diferenzas entre as persoas, realizar 

valoracións positivas das súas 

calidades e facer cumprimentos. 

▪ VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes 

formas de vida. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus 

compañeiros e compañeiras, resalta as súas 

calidades e emite cumprimentos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

▪ M ▪ B3.1. As habilidades sociais. A 

detección das propias necesidades. A 

boa disposición para recibir e dar 

axuda. A participación en actividades 

lúdicas grupais. O gozo da amizade. 

▪ B3.1. Participar en actividades grupais 

e de equipo, tendo en conta as propias 

necesidades e amosando unha boa 

disposición para recibir e dar axuda. 

▪ VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de 

colaboración en situacións informais de 

interacción social. 

▪ CSC 

▪ CNIEE 

▪ VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e ▪ CSC 
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ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

presta axuda aos compañeiros e compañeiras. ▪ CNIEE 

▪ VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos 

compañeiros e compañeiras. 

▪ CSC 

▪ VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante a interacción social 

na aula. 

▪ CSC 

▪ CNIEE 

▪ C ▪ B3.2. A resolución de conflitos. 

Identificación de situacións agradables 

e desagradables na vida cotiá. 

Recoñecemento dos conflitos habituais. 

Explicación dos conflitos cotiás. 

▪ B3.2.Recoñecer, explicar e buscar 

solucións sinxelas aos conflitos 

habituais no colexio. 

▪ VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais 

da vida escolar coa independencia adecuada a 

súa idade 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ A 

▪ o 

▪ B3.3. As normas de convivencia. O 

coñecemento e o respecto das normas 

de convivencia na casa e na aula. A 

valoración das condutas cotiás en 

relación coas normas de convivencia. 

▪ B3.4. Respecto e conservación do 

medio ambiente. O uso responsable 

dos materiais persoais e escolares. 

▪ B3.3.Valorar as condutas cotiás en 

relación ás normas de convivencia do 

colexio e realizar un uso responsable 

dos materiais escolares. 

▪ VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de 

convivencia da aula. 

▪ CSC 

▪ VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e 

razoamentos sinxelos para valorar se 

determinadas condutas son acordes ás normas 

de convivencia escolares. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material. ▪ CSC 

▪ D ▪ B3.5.Valoración da igualdade de 

dereitos entre homes e mulleres na 

familia e na escola. 

▪ B3.4. Participar activamente na vida 

cívica valorando a igualdade de 

dereitos e corresponsabilidade de 

homes e mulleres. 

▪ VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do seu sexo. 

▪ CSC 

▪ VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro 

sexo en diferentes situacións escolares. 

▪ CSC 
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ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ N ▪ B3.6. A educación viaria. As normas 

básicas de educación viaria. Sinais de 

tráfico para os peóns ou peoas. 

▪ B3.5. Valorar as normas de 

seguridade viaria. 

▪ VSCB3.5.1. Colabora en campañas escolares 

sobre a importancia do respecto das normas de 

educación viaria. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado 

dos sinais de tráfico de uso frecuente.  

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de 

respectar os sinais de tráfico. 

▪ CSC 

▪ CCL 
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3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

AVALIACIÓN: A avaliación do terceiro trimestre, respectando o seu carácter continuo e global, será a 

puntuación obtida no segundo trimestre, valorando a consecución dos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles (e traballados durante o 1º e 2º trimestre) por medio de rúbricas como se recolle na 

programación do curso. 

Complementando esta cualificación, levaranse a cabo titorías telefónicas e un rexistro, cuberto polas propias 

familias, das tarefas que levaron a cabo o que so poderá supor un incremento dun 10% da nota se así se 

considera (como forma de avaliar a autoavaliación, participación, implicación e seguimento da rutina de traballo). 

PROCEDEMENTO E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 Os instrumentos de avaliación serán as probas obxectivas, traballo diario, observacións 

sistemáticas, entre outros, levados a cabo na aula ata a data do 14 de marzo de 2020. 

 En canto ás tarefas realizadas durante o confinamento, pedirase ás familias que cubran un 

rexistro co cal se poderá valorar a implicación do alumnado e o traballo diario co que poderase 

incrementar a cualificación do terceiro trimestre ata un 10% (compensando así a parte de 

autoavaliación que se viña realizando nos outros trimestres). 
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 Asemade é recomendable realizar unha avaliación inicial no curso 2020/2021 na que se poderá 

analizar ata que punto se reforzaron os contidos traballados durante o tempo de confinamento. 

CUALIFICACIÓN FINAL: Cualificación do terceiro trimestre. 

INDICAR O PROCEDEMENTO PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL DE CURSO: A 

cualificación final será a puntuación obtida no terceiro trimestre debido a que ao ser unha avaliación continua 

enténdese que o alumnado desenvolve as súas capacidades e competencias ao longo do curso reflectindo así o 

grado de consecución máxima neste curso coa cualificación dese 3º trimestre. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Serán imprescindibles para a avaliación do terceiro trimestre e, para a 

avaliación final; os recollidos en cor verde e amarelo no punto 1 para cada materia do curso. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

- 60% cualificación individual: Probas obxectivas escritas (fichas, cadernos), e de diferentes probas 

orais (expresión oral e escrita, lectura...) realizadas na aula ata o 14 de marzo de 2020. 

- 20% traballos feitos na aula: tendo en conta actividades individuais como de grupo realizadas ata 

o 14 de marzo de 2020, tendo en conta a iniciativa á hora de participar, ter unha certa regularidade 

no traballo persoal, ter puntualidade na entrega de traballos, así como tamén a valoración do 

caderno, fichas e carpetas. 
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- 10% actitude na aula ata o 14 de marzo de 2020: terase en conta o respecto ao traballo dos 

compañeiros, pedir quenda de palabra, non interromper aos profesores e compañeiros, coidar o 

material persoal e comunitario, así coma ter respecto e corrección no trato cos compañeiros, 

profesores e resto do persoal do centro. 

- 10% autoavaliación das tarefas realizadas durante a situación de confinamento: por medio dun 

rexistro que cubrirá cada familia. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

A decisión de promoción de curso adoptaraa o equipo de profesores/as que imparten docencia ao grupo de 

alumnos/as do 1º curso de primaria, tendo en consideración especial a información da titora. 

Os alumnos/as promocionarán a 2º de E.P. se acadan o desenvolvemento correspondente ás competencias 

clave e un axeitado grao de madurez, e sempre que as dificultades que poidan amosar non sexan un obstáculo 

para desenvolverse axeitadamente no novo curso. 

Empregaremos os seguintes criterios de promoción ao 2º Curso: 

PROMOCIONA o alumnado que: 

 Ten avaliación positiva en tódalas áreas. 

 Ten avaliación negativa nunha área. 

 Ten avaliación negativa en dúas ou tres áreas, agás nos seguintes supostos: 
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1. Amosa ao longo do curso unha actitude de total rexeitamento nalgunha das anteditas áreas. 

2. Que sexan as áreas de lingua galega e/ou lingua castelá conxuntamente coa área de matemáticas. 

NON PROMOCIONA o alumnado que: 

 Ten avaliación negativa en máis de tres áreas 

 Ten avaliación negativa en tres áreas e as dificultades que amosa son un obstáculo para seguir o novo ciclo 

de xeito satisfactorio. 

Se o alumno/a non cumpre o subliñado anteriormente, permanecerá un ano máis no curso, acompañado das 

medidas de reforzo correspondentes. 
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4. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, 

REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN) 

ACTIVIDADES 

A modo de resumo, as actividades tipo que se están realizando estes 

días son: 

- Fichas de elaboración propia con, entre outros, exercicios de: 

colorear a opción correcta, verdadeiro-falso, relacionar, sopas 

de letras, encrucillados, clasificar, ordenar, realizar táboas 

segundo criterios específicos, recortar e completar láminas 

pegando as opcións de forma correcta. 

- Elaboración de mapas mentais por medio de manualidades en 

cartolina ou papel sobre diferentes temáticas vistas durante os 

dous trimestres do curso. 

- Xogos matemáticos como por exemplo: a táboa do 100, 

composición de figuras xeométricas con plastilina, debuxos 

empregando liñas abertas ou pechadas, creación de materiais 

para reforzar conceptos como maior que e menor que 
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(crocodilos)...  

- Xogos para traballar a comprensión lectora con tarxetas, 

visionado de contacontos con fichas de elaboración propia 

para traballar esa “visita virtual”. 

- Fomento da lectura por medio de recomendacións de contos 

que leron, contos proxectando imaxes nunha parede, 

representacións en fotografías de partes de historias, 

elaboración de marcapáxinas... 

- Xogos para mellorar a atención: labirintos, mandalas, comeza 

por... 

- Exposicións online das manualidades realizadas polo 

alumnado. 

- Visionado de vídeos explicativos breves para reforzar os 

contidos. 

- Traballo da expresión oral por medio de vídeos que 

empregamos para felicitar aos compañeiros/as que estiveron 

de aniversario estes días. 
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METODOLOXÍA 

ALUMNADO CON 

CONECTIVIDADE 

De forma diaria, súbese ao Drive unha explicación das tarefas que 

poden realizar ao día seguinte. 

Reforzamos contidos vistos na aula mediante vídeos explicativos, 

repaso de exercicios feitos no libro e fichas elaboradas pola titora 

(con exercicios lúdicos) para asimilar os contidos de forma 

significativa. 

ALUMNADO SEN 

CONECTIVIDADE 

O alumno sen conectividade ten elaborados tres cadernos de 

actividades para reforzar sobre todo as áreas instrumentais 

(matemáticas, lingua castelá e lingua galega) xa que ten un nivel moi 

baixo de competencia curricular e descoñece os idiomas cooficiais 

da CCAA; e un caderno con pasatempos para mellorar os procesos 

psicolóxicos básicos. 

MATERIAIS E RECURSOS 
Fichas de elaboración propia, vídeos da editorial traballados na aula 

para reforzar os contidos, libro da materia que se empregaba na aula. 
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5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

INFORMACIÓN 

AO ALUMNADO 

E ÁS FAMILIAS 

Para comunicar ás familias as liñas xerais de avaliación, empregarase o sistema de 

comunicación que se está a utilizar de modo habitual (Abalar e Drive). 

Asemade, notificarase a publicación de esta documentación na web do centro á que poderán 

acceder, se é o caso. 

PUBLICIDADE Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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!

CURSO/MATERIA, , , , , , , , , , , , , , , 2º,LiNGUA,CASTELÁ, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

! B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando o quenda de palabra e a intervención dos 
e das demais. 

! LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. ! CCL 

! CAA 

! CSC 

! LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. ! CCL 

! CAA 

! CSC 

! B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos 
orais e integrala na produción propia. 

! LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente, identificando, de xeito global, o valor comunicativo 
destes. 

! CCL 

! LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. ! CCL 

! B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

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

! - diálogos 

! -exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! CSC 

! CSIEE 

! B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula.  ! LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. ! CCL 

! LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. ! CCL 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

! B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e 
sinxelo, de diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos). 

!  LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral 
sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social. 

! CCL 

! CAA 

! LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo 
á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, 
regulamentos, folletos…. 

! CCL 

! CAA 

! LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal. ! CCL 

! B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 
comunicación. 

! LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para 
obter información. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia 
ou debate infantil procedente dos medios de comunicación. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! CSC 

! B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. ! LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e 
breves, axeitados aos seus gustos e intereses. 

! CCL 

! CAA  

! CCEC 

! B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. ! LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. ! CCL 

! B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á 
forma e a intención comunicativa.  

! LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e 
social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. ! CCL 

! CAA 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

! CSIEE 

! 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 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita 
e pregunta para asegurar a comprensión. 

! CCL 

! CAA 

! CSC 

! CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

! 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 

!  LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. ! 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 

! LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en 
textos do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

! CCL 

! CAA 

! B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a 
comprensión lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía. 

! LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un 
texto. 

! CCL 

! CAA 

! LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das 
ilustracións redundantes 

! CCL 

! CAA 

! LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que ! CCL 



!
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

aparece no texto. ! CAA 

! B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. ! LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria. ! CCL 

!  

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

! B2.5. Usa, de xeito guiado, a biblioteca para localizar libros axeitados 
aos seus intereses. 

! LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes 
bibliográficas e textos en soporte informático para obter información sobre libros 
do seu interese. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia. ! LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. ! CCL 

! CSC 

! B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos 
lidos. 

! LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. ! CCL 

! CAA 

! CSC 

! LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes 
textos moi sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non 
lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade. 

! CCL 

! CAA 

! CSC 

!  B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da información. 

! LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para buscar información. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

! B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 
formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 
comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as 

! LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da 
vida cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa 
intención comunicativa) e respectando as normas gramaticais e ortográficas 

! CCL 

! CD 

! CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

regras ortográficas de nivel e coidando a presentación. básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos 
literarios… 

! LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando 
riscos etc. 

! CCL 

! CAA 

! 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 

! B3.3. Aplicar, de xeito guiado, todas as fases do proceso de escritura 
na produción de textos escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión e reescritura. 

! LCB3.3.1. Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a 
revisión ortográfica na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida 
persoal, social e escolar.  

! CCL 

! CAA 

! CSIEE  

! B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas da área. 

! LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias 
realizadas: plantar fabas, cría de vermes de seda….  

! CCL 

! CAA 

! LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con 
imaxes de carácter redundante co contido. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito 
guiado para presentar as súas produción. 

! LCB3.5.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para 
escribir e presentar textos moi sinxelos. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

! 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 

! LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro 
ao producir textos orais e escritos. 

! CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

! 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 

! LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples. ! CCL 

!  LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples. ! 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 

! LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. ! CCL 

! LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. ! CCL 

! B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

! LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. ! CCL 

! CD 

! CAA 

! B4.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

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

! CCL 

! CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

! B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. ! LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, 
cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 

! CCL 

! CCEC 

! B5.2. Iniciar a lectura e expresiva de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar. 

! LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

! CCL 

! CAA 

! CCEC 



!
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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

! CCL 

! CAA 

! B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns, adiviñas. 

! LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, 
contos, refráns, adiviñas. 

! CCL 

! CCEC 

! 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 

! CAA 

! CSIEE 

! CCEC 

! 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 

! B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos 
literarios adaptados á idade. 

! LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade. 

! CCL 

! CAA 

! CCEC 

! CSC 

! B5.8. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer 
persoal. 

! LCB5.8.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal. 

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

!

!

!

!



!

!

[Escribir!texto]!

!

CURSO/MATERIA,, , , , , , , , , , , , , , , 2º,MATEMÁTICAS, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

! B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos 
e situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para 
a súa resolución. 

! MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. ! CMCT 

! CCL 

! 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 que se vaia traballar na área de 
Matemáticas. 

! CMCT 

! CAA 

! B1.3. Utilizar, coa guía do mestre ou da mestra, os medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe e para a resolución de 
problemas. 

! MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. ! CMCT  

! CD 

! CAA 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

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

! MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. ! CMCT 

! CCL 

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

! CMCT 

! CAA 

! MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. ! CMCT 

! CAA 

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



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

situacións da vida cotiá. ! MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 
999. 

! CMCT 

! CAA 

! CCL 

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

! CMCT 

! MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares. ! 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 coas operacións de suma e resta na 
resolución de problemas contextualizados. 

! CMCT 

! CAA 

! MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación 
na resolución de problemas contextualizados.  

! CMCT 

! CAA 

! MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. ! CMCT 

! CAA 

! B2.4. 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 adecuados 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

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

! CMCT 

! CAA 

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

! CMCT 

! CSIEE 

! CAA 

BLOQUE 3. MEDIDA 

! 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 ! MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como ! CMCT 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

unidades de medida de peso.  unidades de medida de peso. 

! B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto litro como unidades 
de medida de capacidade. 

! MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de 
medida de capacidade 

! 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 e dixitais. (En punto, medias e 
cuartos) 

! CMCT 

! MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas 
temporais axeitadas e as súas relación. 

! CMCT 

! CAA 

! B3.5. Coñece o 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 do 
sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas 
en situación reais como figuradas. 

! CMCT 

! CAA 

! CSC  

! 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 

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

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

! B4.1. Identificar e completar figuras simétricas. ! MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. ! CMCT 

! 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 

! B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas. ! MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do 
entorno inmediato. 

! CMCT 

! CAA 



!
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

! B4.4. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de 
sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares. 

! MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. ! CMCT 

! CAA 

! B4.5. Identificar, 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. 

! MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos 
contidos traballados. 

! CMCT 

! CAA 

! MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

! 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… comunicando 
a información. 

! MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. ! CMCT 

! CAA 

! MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de 
gráficos. 

! CMCT 

! CAA 

! B5.2. Realizar estimacións en situacións de azar utilizando o 
vocabulario: seguro, posible e imposible. 

! MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso 
imposible. 

! CMCT 

! CAA 

!

!

!

!

!
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!

CURSO/MATERIA,, , , , , , , , , , , , , , , 2º,LINGUA,GALEGA, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

! B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais 
sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 
experiencia infantil.  

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

! CCL 

! CAA 

! LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de 
información. 

! CCL 

! CSC 

! B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes 
de diferentes soportes. 

! LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos 
audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! CSC 

! B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

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

! CCL 

! CAA 

! CSC 

! CSEIEE 

! LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a súa 
comprensión. 

! CCL 

! CAA 

! LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre o seu contido. 

! CCL 

! CSIEE 



!
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!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! CAA 

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

! CSIEE 

! CAA 

! B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as 
opinións dos e das demais. 

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

! CCL 

! CSC 

! LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. ! CCL 

! CSC 

! B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

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

! CSC 

! CAA 

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

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

! LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro 
da aula e valora o seu uso fóra dela. 

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

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

! CSC 

! CCEC 

! LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, 
unha actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demais persoas.  

! CCL 

! CSC 

! CCEC 



!
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!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

! CSC 

! CCEC 

! CAA 

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

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

! CCL 

! CAA 

! B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo. 

! LGB1.7.1. Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! 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 

! B1.9. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

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

! CSC 

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

! CCL 

! CSC 

! B1.10. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso 
oral. 

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

! CCL 

! CCEC 

! LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

! CCL 

! CCEC 

! CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

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

! CCL 

! CD 

! CSC 

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

! CCL 

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

! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! 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 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. ! CCL 

! CAA 

! LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. ! CCL 

! LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos. ! CCL 

! CSC 

! B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de 
aula, e de centro como instrumento cotián de busca de información 
e fonte de recursos textuais diversos. 

! LGB2.4.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 

! CCL 

! CAA 

! CSC 

! LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de aula e de 
centro, como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos 

! CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

textuais diversos ! CAA 

! CSC 

! B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. ! LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. ! CCL 

! CAA 

! CSC 

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

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

! 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.  

! LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función 
dos seus gustos e preferencias. 

! CCL 

! LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. ! CCL 

! CSC 

! CAA 

! CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

! 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 

! LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. ! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos ! CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 

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

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

! LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola 
(listaxes, descricións e explicacións elementais) ou cos medios de 
comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 
acontecementos próximo á súa experiencia. 

! CCL 

! CAA 

! CSIEE 

! B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a 
non verbal. 

! LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

! CAA 

! CSIEE 

! B3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de 
procesamento de texto. 

! LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 
texto. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! CSIEE 

! B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos. 

! LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu 
contido. 

! CCL 

! CD 

! CSIEE 

! B3.5. Presentar adecuadamente 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 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

! CCL 

! CD 

! CAA 

! LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión ! CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

creativa. ! CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

! B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 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, 
enunciados, palabras e sílabas. 

! CCL 

! CAA 

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

! CAA 

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

! CCL 

! CAA 

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

! CAA 

! B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas.  ! LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

! 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 

! LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da 
escritura. 

! CCL 

! CAA 

! B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e 
a lingua escrita. 

! LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a 
lingua escrita. 

! CCL 

! CCEC 

! B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

! LGB4.5.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

! CCL 

! CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

! 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 

! LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

! CCL 

! CCEC 

! 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 

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

! CCL 

! CCEC 

! CD 

! B5.3. Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a 
partir de modelos sinxelos dados. 

! LGB5.3.1. Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de 
modelos sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

! CCL 

! CCEC 

! CSC 

! B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos 
adaptados á súa idade. 

! LGB5.4.1. Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á 
súa idade. 

! CCL 

! B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

! LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, e como recurso de gozo persoal. 

! CCL 

! CSC 

! CCEC 

! B5.6. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais. 

! LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. 

! CCL 

! CCEC 

!



!

!

!

!

!

!

CURSO/MATERIA,, , , , , , , , , , , , , , 2º,CIENCIAS,da,NATUREZA, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

! B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: 
buscar, seleccionar información de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes.  

! CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

! CAA 

! CMCCT 

! CSIEE 

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

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

! CAA  

! CMCCT 

! CSC 

! CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

! 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. 

! CMCCT 

! CCL 

! CSC 

! CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. ! CMCCT 

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

! CSC 

! CCL 

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

! CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa 
prevención.  

! CMCCT 

! CSC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! CAA 

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

! CMCCT 

! CSC 

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

! CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de 
merendas na escola. 

! CMCCT  

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

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

! CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu 
contorno. 

! CMCCT 

! CCL 

! CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 
empregando diferentes soportes.  

! CMCT 

! CCL 

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

! CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, 
seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de respecto. 

! CMCCT  

! CCL  

! CSC 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

! B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos 
fundamentais para a vida, e tomar conciencia da necesidade do seu 
uso responsable.  

! CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola.  ! CMCCT 

! CSC 

! CCL 

! CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.  ! CMCT 

! CSC 

! CSIEE  

! B4.2. Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos das 
forzas sobre obxectos e movementos cotiáns.  

! CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha 
forza en situacións da vida cotián. 

! CMCCT 

! CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! CSIEE 

! CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos 
cotiáns. 

! CMCT 

! CAA 

! CSIEE 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

! B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que 
os compoñen e a enerxía que empregan.  

! CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os 
beneficios que producen na vida cotiá.  

! CMCCT 

! CSC 

!  CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a 
importancia de cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, 
evitando estereotipos sexistas. 

! CMCCT 

! CSC 

!  CNB5.1.3. Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións 
que poden xerar risco e estereotipos sexistas. 

! CMCCT 

! CSC 

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

! CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso.  ! CMCCT 

! CD 

! CCL 

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

! CD 

!

!

!

!
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CURSO/MATERIA,, , , , , , , , , , , , , , 2º,CIENCIAS,da,SOCIAIS, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

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

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

� CAA 

� CCL 

� CD 

� CMCCT 

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

� CSIEE 

� CAA 

� CSC 

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

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

� CSC 

� CAA 

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

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

� CAA 

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

� CMCCT 

� CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos 
que o ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e 
deportivos recreativos. O uso responsable deste ben. 

� CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da 
auga. 

� CMCCT 

� CD 

� CCL 

� CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. � 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.Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios 
neles e cita algunha medida de respecto e recuperación. 

� CMCCT 

� CSC 

� CCL 

� B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: 
acuático, terrestre. 

� CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas 
sobre os que se investigou na aula. 

� CMCCT 

� CCL 

� 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. � CMCCT 

� CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. � CMCCT 

� CCL 

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

� 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 algunhas rochas e minerais presentes na contorna e � CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece � CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

recoñecer algúns usos que as persoas fan deles. algúns usos aos que se destinan. � CCL 

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

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

� CMCCT 

� CAA 

� CSIEE 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

� 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 

� CCL 

� B3.2.Identificar as funcións e servizos dos seus diversos 
organismos: bombeiros e bombeiras, policía...  

� CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos 
do Concello. 

� CSC 

� CCL 

� B3.3.Recoñecer a importancia que o exercicio activo da cidadanía 
polas persoas que o habitan ten para unha convivencia pacifica. 

� CSB3.3.1. Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao 
desenvolvemento dunha convivencia pacifica 

� CSC 

� CCL 

� B3.4. Manifestar satisfacción pola pertenza a un grupo e respectar 
as características das persoas coas que convivimos e que pertencen 
a diferentes grupos sociais. 

� CSB3.4.1.Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas 
individuais nos grupos aos que pertence e cos que convive, nos xogos e nas 
tarefas escolares. 

� CSC 

� B3.5.Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras mais 
representativas da comarca e da comunidade, valorar a súa 
diversidade e contribuír á súa conservación. 

�  CSB3.5.1.Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da 
escola, da cidade, da comunidade así como algunha obra que sexa moi 
representativa na contorna próxima. 

� CSC 

� CCL 

� CCEC 

� B3.6.Analizar, de maneira sinxela, os cambios que as comunicacións 
provocaron nas actividades persoais e sociais. 

� CSB3.6.1.Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e 
sociais, a evolución dos medios de comunicación. 

� CSC 

� CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� 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. 

� CSB3.7.1.Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, 
responsabilidades, ferramentas que empregan e o servizo que lle prestan á 
poboación. 

� CSC 

� CCL 

� 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 

� CCL 

� CAA 

� CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos 
seus elementos. 

� CSC 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO. 

� B4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, 
presente e futuro. 

� CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 
conversas da vida cotiá. 

� CCL 

� CMCCT 

� B4.2.Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, 
iniciarse no seu uso e manexo.  

� CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu 
manexo. 

� CMCCT 

� CAA 

� B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os 
cambios producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, 
persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se investigou. 

� CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a 
evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os 
que se investigou. 

� CMCCT 

� CSC 

� CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa 
contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais. 

� CCL 

� CSC 

� CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

� B4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea 
comprendendo a importancia da súa conservación. 

� CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos 
para entender a historia da vida humana. 

� CSC 

� CCEC 

� B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o seu 
papel gozando da contemplación de obras artísticas. 

� CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións. � CCL 

� CSC 

� CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de 
gozo e ocio. 

� CSC 

� CCEC 
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CURSO/MATERIA,, , , , , , , , , , , , , 2º,VALORES,SOCIAIS,e,CÍVICOS,, ,

En#vermello#o#que#se#traballou#durante#o#curso#ata#a#declaración#do#estado#de#alarma.#

1.,Estándares,de,aprendizaxe,e,competencias,imprescindibles,

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

! B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás 
autopercepcións e autodescrición de calidades. 

! VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en 
composicións libres. 

! CSC 

! CCL 

! B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións 
de forma positiva. 

! VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega 
estratexias sinxelas para transformalos. 

! CSC  

! CSIEE 

! VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta 
durante o traballo individual e grupal. 

! CSIEE 

! CAA 

! VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas 
emocións. 

! CCL 

! CSIEE 

! VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

! CCL 

! CSC 

! B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación 
extrínseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e 
compartidos. 

! VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. ! CSC           

! CSIEE 

! VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha 
autoavaliación responsable da execución das tarefas. 

! CSC  

! CAA  

! B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as 
dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos ante 

! VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de 
actuación. 

! CSC               

! CSIEE 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

os problemas. ! VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. ! CSC 

! CSIEE 

! B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

! VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares. ! CSIEE 

!  CSC 

! VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. ! CSC        

! CCL      

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

! B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. 

! VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. ! CCL 

! CSC 

! CSIEE 

! VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais para expresar opinións, sentimentos e emocións. 

! CAA 

! CSIEE 

! VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade. 

! CCL 

! CSC 

! B2.2. Empregar a aserción. ! VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. ! CCL 

! CSC 

! B2.3. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais. 

! VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. ! CSC 

! B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as 
diferenzas. 

! VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. ! CSC 

! CSIEE 

! VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as 
súas calidades e emite cumprimentos. 

! CSC  

! CSIEE 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes 
cooperativas e establecendo relacións respectuosas. 

! VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. ! CSC 

! CSIEE 

! VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a confianza mutua. 
 
 

! CSC 

! CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

! 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. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas.  ! CSC 

! CSIEE 

! VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. ! CSC 

! CSIEE 

! B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias. 

! VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 
aprendizaxe. 

! CAA 

! CSIEE 

! CSC 

! VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. ! CSC 

! 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. Coñece e enumera as normas da aula. ! CCL 

! CSC 

! VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se 
determinadas condutas son acordes coas normas de convivencia escolares. 

! CSC 

! CSIEE 

! VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula ! CCL 

! CSC 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! CSIEE 

! VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. ! CSC 

! B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o conflito en oportunidade e usando a 
linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. 

! VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha 
independencia adecuada á súa idade. 

! CSC 

! CSIEE 

! VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, 
compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas oralmente. 

! CCL 

! CSIEE 

! CSC 

! VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito. ! CSC 

! CSIEE 

! VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en 
conta os sentimentos básicos das partes. 

! CSC 

! CCL 

! B3.5. Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a 
necesidade de preservar os dereitos á alimentación, á vivenda e ao 
xogo de todos os nenos e nenas do mundo. 

! VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda 
e o xogo para os nenos e as nenas. 

! CSC 

! CCAC 

! VSCB3.5.2. Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha 
mala alimentación, a falta de vivenda digna e a imposibilidade de xogar. 

! CSC 

! CL 

! CSIEE 

! VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e 
no emprego dos xoguetes. 

! CSC 

! B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade entre homes e mulleres. 

! VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións 
escolares. 

! CSC 

! CCL 

! VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu 
sexo. 

! CSC 

! CSIEE 



!

!

!

!

!

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

! B3.7. Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de previr 
accidentes domésticos. 

! VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr 
accidentes domésticos. 

! CSIEE 

! VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 
saúde e a calidade de vida. 

! CCL 

! CSIEE 

! VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis 
frecuentes. 

! CCL 

! CSC 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

!

!

!

!

2.,Avaliación,e,cualificación,

,

Avaliación,CONTINUA,

Procedementos,

� Observación!directa!do!traballo!diario.! ! 
� Observación!directa!da!actitude!e!comportamento!diario.! ! 
� Análise!e!valoración!de!tarefas!especialmente!creadas!para!a!avaliación.! ! 
� Valoración!cuantitativa!do!progreso!individual!(cualificacións).! ! 
� Valoración!cualitativa!do!progreso!individual!(anotacións!e!puntualizacións).! ! 
� Valoración!cuantitativa!do!progreso!colectivo.! ! 
� Valoración!cualitativa!do!progreso!colectivo.! ! 
� Outros.! ! 

Instrumentos,

� Observación!directa!
� Probas!orais!e!escritas!
� Intercambios!orais!cos!alumnus!(diálogos,!entrevistas,…)!

� Autoavaliación!
� Coavaliación!

,

Cualificación,final,

Indicar!o!procedemento!para!obter!a!cualificación!final!de!curso!

� A!avaliación!continua!como!resultado!do!asentamento!dos!diferentes!criterios!e!estándares!xa!traballados!ao!

longo!do!curso!(1!E!2º!trimestre)!como!se!indicaron!no!apartado!1!

� Valorar!POSITIVAMENTE:!

o a!situación!do!estado!de!alarma!como!unha!aprendizaxe!transversal!e!complementaria!

o o!reforzo!e!repaso!de!continuidade!durante!o!terceiro!trimestre!enfocado!ao!afianzamento!e!polo!

tanto!á!mellora!na!consecución!e!alcance!dos!criterios!e!estándares!mencionados!anteriormente.!

!

!



!

!

!

!

!

3.,Metodoloxía,e,actividades,do,3º,trimestre,(recuperación,,reforzo,,repaso,,e,no,seu,caso,ampliación),

Actividades,,

� Obradoiros!
� actividades!conmemorativas!

� fichas!de!reforzoOrepaso!e!ampliación!

Metodoloxía,(alumnado,con,conectividade,e,sen,
conectividade),

� Poñer!en!coñecemento!das!familias!a!intención!de!evitar!a!desconexión!cos!hábitos,do,día,a,día!

� Horario,de,traballo!orientativo!(flexible!segundo!a!situación!familiar)!

� Un!horario!do!profesorado!para!envío!de!tarefas,!evitando!posibles!saturacións!
� Facilitar!e!proporcionar!o!acceso!aos!materiais!e!recursos!necesarios!segundo!a!demanda!do!alumnado.!!

� Manter!unha!comunicación,continua:!
o coas!familias!(telefónica!e!email*)!

o co!profesorado!(especialidades!e!de!apoio)!
o co!concello!(a!través!de!orientación!e!do!equipo!directivo)!facilitar!material,impreso,en!casos!concretos!

� Dar!a!coñecer!as!liñas,xerais!e!o!enfoque!das!tarefas!que!se!propoñen!para!que!o!globalicen!ás!actividades!
familiares!e!así!focalizalos!cara!a!aprendizaxe!(xogos,!labores...!que!se!desenvolvan!no!eido!familiar)!

� Facilitar,!recordar!e!dar!acceso!aos!recursos!mediante!recordatorios!en!enlaces!pdf,!Aula!Virtual!e!contas!de!
correo!electrónico.!

*Creación#dunha#conta#de#correo#electrónico#para#o#curso,#onde#poderán#enviar#traballos#se#así#o#desexan,#
fomentando#e#asegurando#así#a#continuidade#comunicativa.!

Materiais,e,recursos,

� Repositorio!na!Aula!Virtual:!
o de!Fichas!para!copiar!ou!imprimir!(segundo!a!situación!familiar)!

o de!Fichas!para!cubrir!no!propio!dispositivo!de!acceso!(con!posibilidade!de!reenvio)!

o de!actividades!multimedia!

o de!videos!!

o de!obradoiros!!

� Caderno!de!tarefas!que!o!concello!imprimiu!e!fixo!chegar!a!unha!alumna!

!



!

!

!

!

!

4. Información,e,publicidade. 
Información!ao!alumnado!e!ás!familias!

Se!comunicará!as!familias!as!liñas!xerais!da!avaliación,!polo!sistema!de!comunicación!!que!se!está!a!utilizar!de!

modo!habitual,!e!se!facilitará!a!resolución!de!dúbidas!mediante!titorías!telefónicas.!Así!mesmo!se!notificará!da!

publicación!da!documentación!na!web!do!centro.!

Publicidade!
Publicaranse!na!web!do!centro!as!modificacións!das!programacións,!no!espazo!habilitado!para!a!

documentación!de!centro.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

.  Leer un texto narrativo con la pronunciación, el ritmo y la entonación 

adecuados y utilizar estrategias sencillas para su comprensión. 

.  Lee un texto narrativo con la pronunciación, el ritmo y la entonación 

adecuados y responde correctamente a las actividades de comprensión. 

.  Saber utilizar la mayúscula al comienzo de un escrito, detrás de punto y en 

nombres propios. 

.  Sabe utilizar la mayúscula al empezar un escrito, detrás de punto y en 

nombres propios 

.  Distinguir las letras y las sílabas que forman una palabra. .  Distingue las letras y las sílabas que forman una palabra 

. .  Reconocer el número de letras de una sílaba y el número de sílabas de una 

palabra 

.  Reconoce el número de letras de una sílaba y el número de sílabas de una 

palabra 

. .  Clasificar las palabras por su estructura silábica .  Clasifica las palabras por su estructura silábica: monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas. 

.  Reconocer el nombre de las letras y manejarlas alfabéticamente. .  Reconoce los nombres de las letras y las maneja alfabéticamente. 

.  Distinguir algunos rasgos de la lengua oral de su representación en la lengua 

escrita: pausa corta/coma; pausa larga/punto; entonación 

interrogativa/signos de interrogación 

.  Distingue algunos rasgos de la lengua oral de su representación en la lengua 

escrita: pausa corta/coma; pausa larga/punto; entonación 

interrogativa/signos de interrogación.  

.  Reconocer textos literarios sencillos como muestras de la literatura oral. .  Reconoce textos literarios sencillos: (adivinanzas y trabalenguas) como 

muestras de la literatura oral. 

.  Conocer la información que recoge un diccionario y familiarizarse con su 

uso. 

.  Conoce la información que recoge un diccionario y está familiarizado con su 

uso. 

.  Distinguir la sílaba tónica y las sílabas átonas de las palabras. .  Distingue la sílaba tónica y las sílabas átonas de las palabras. 



 
 
 
 

 

.  Emplear con corrección el guion. .  Emplea con corrección el guion para dividir palabras, de forma aislada o 

formando parte de un texto 

.  Conocer el concepto gramatical de oración. 
.  Sabe formar oraciones.  

 .  Amplía una oración 

.  Reconocer las palabras sinónimas. .  Conoce el concepto de palabra sinónima y reconoce palabras sinónimas del 

vocabulario básico 

. .  Escribir y contar una anécdota propia o un chiste. . Escribe y cuenta una anécdota propia o un chiste.  

.  Reconocer una fábula. 
.  Identifica los elementos característicos de una fábula.  

.  Emplear correctamente los signos de interrogación y de exclamación 
.  Emplea con corrección los signos de interrogación y de exclamación en 

diferentes contextos. 

.  Distinguir clases de  oraciones: enunciativas afirmativas, enunciativas 

negativas, interrogativas y exclamativas 
.  Distingue clases de oraciones: enunciativas afirmativas y negativas, 

interrogativas y exclamativas. 

.  Transforma oraciones de una clase en otra. 

.  Reconocer las palabras antónimas 
.  Conoce el concepto de palabra antónima y reconoce palabras antónimas del 

vocabulario básico.   

.  Identifica palabras antónimas. 

.  Identificar un texto expositivo y hacer una exposición. 
.  Es capaz de hacer una exposición. 

.  Contar y reescribir un cuento tradicional. .  Cuenta un cuento tradicional. 

.  Emplear la coma en las enumeraciones .  Emplea con corrección la coma en las enumeraciones. 

. Escribir m antes de b y de p.  
 

. Sabe escribir m antes de b y de p.  
 

. Reconocer y diferenciar nombres comunes y propios  
 

. Reconoce y diferencia nombres comunes y propios.  
 



 
 
 
 

 

. Conocer el concepto de polisemia y reconocer las palabras polisémicas.  
 

. Conoce el concepto de palabra polisémica y reconoce palabras antónimas 
del vocabulario básico.  
. Identifica palabras polisémicas en actividades  
 

. Emplear fórmulas de cortesía adecuadas en diálogos.  
 

. Emplea fórmulas de cortesía adecuadas en diálogos.  

. Es capaz de imaginar diálogos a partir de una imagen.  
 

. Reconocer en el comienzo de los cuentos la presentación del tiempo del 
espacio y los personajes. 
 

. Reconoce en el comienzo de los cuentos la presentación del tiempo y del 
espacio y  los personajes.  
 

. Elaborar una exposición siguiendo pautas para buscar información sobre un 
tema y seguir un esquema dado.  
 

. Elabora una exposición sobre un tema y sigue el esquema dado.  
 

. Leer un texto poético-narrativo con la pronunciación, el ritmo y la 
entonación adecuados y utilizar estrategias sencillas para su comprensión.  
 

. Lee un texto poético con la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados y utiliza estrategias sencillas para su comprensión.  
 

. Emplear las letras c y qu con corrección.  
 

.  Emplea las letras c y qu con corrección.  
 

. Emplear las letras c y z con corrección.  
 

. Sabe emplear las letras c y z con corrección.  
 

. Identificar los elementos que indican el género y el número en el sustantivo.  
 

. Forma el masculino o el femenino de nombres dados.  
 . Identifica el género y el número de diferentes nombres dados  
 

.Conocer y emplear algunos nombres para diferenciar sexo en personas y 
animales.  
 

. Conoce y emplea algunos nombres para diferenciar sexo en personas y 
animales.  
 

. Conocer qué son las instrucciones y escribir instrucciones ordenadas para la 
realización de una tarea sencilla.  
 

. Conoce e identifica en qué situaciones se utilizan instrucciones.   . .   . . 
Escribe instrucciones ordenadas para la realización de una tarea sencilla. 



 
 
 
 

 

. Reconocer el nudo en un relato  
 

. Reconoce el nudo en un relato y descubre cuál es el conflicto y los 
personajes que en él intervienen.  
. Inventa y escribe el nudo de un relato  

. Escribir textos instructivos: recetas,  
 

. Escribe textos instructivos: recetas,  
 

. Escribir el plural y el singular de palabras terminadas en -d y -z 
 

. Escribe el plural de palabras terminadas en -d y -z.  

. Escribe el singular de palabras terminadas en -des y en -ces.  

. Saber hacer el resumen de un texto oral o escrito.  
 

. Hace el resumen de un texto.  
 

 

LINGUA  GALEGA  E LITERATURA 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Escoitar textos orais e recoñecer a variación dialectal na fala. .  Escoita textos orais atentamente.  

  .  Identifica a variación dialectal no uso oral da lingua. 

Ler un texto narrativo con fluidez e comprensión.    .Le un texto narrativo con fluidez e corrección. 

  .  Comprende o sentido global dun texto e responde cuestións de 

comprensión. 

Aumentar o vocabulario referido á escola e coñecer as letras que conforman 

o alfabeto galego. 
.  Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico da escola e palabras novas. 

  .  Coñece o abecedario, os dígrafos e ordena series de palabras 

alfabeticamente. 

Formar palabras con letras e identificar palabras. .  Ordena letras e escribe palabras. 

  .  Identifica e separa palabras. 



 
 
 
 

 

Ler e escribir atendendo ás normas ortográficas sobre o punto e a maiúscula  .  Utiliza correctamente o punto para marcar as pausas. 

  .  Aplica a maiúscula nos casos traballados. 

Facer presentacións, e utilizar fórmulas de saúdo e cortesía. .Presenta a alguén e usa correctamente fórmulas de saúdo e de cortesía. 

Distinguir os textos literarios dos non literarios. Diferencia texto literario e non literario e discrimina entre poema, conto e 

teatro. 

Ler textos poéticos con fluidez e comprensión.  .Le textos poéticos con fluidez e corrección. 

  .  Comprende o sentido global de textos poéticos e responde cuestións de 

comprensión. 

.  Aumentar o vocabulario referido ao outono e utilizar as palabras sinónimas.   .Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico referido ao outono e 

palabras novas. 

  .  Aplica sinónimos en contextos dados. 

.  Dividir palabras en sílabas e identificar as sílabas tónicas e átonas.      .Divide palabras en sílabas e clasifícaas segundo o seu número de sílabas. 

  .  Identifica as sílabas tónicas e átonas das palabras. 

 .Introducir as normas ortográficas do uso do guión e da coma.  .Introducir as normas ortográficas do uso do guión e da coma. 

 .Elaborar breves textos instrutivos  .Redacta con corrección breves textos que explican un proceso paso a paso. 

 .Redactar descricións de paisaxes. .  Recoñece e aplica as técnicas de descrición de paisaxes. 

Aumentar o vocabulario referido ao corpo e reforzo das palabras antónimas. .  Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico referido ao corpo e palabras 

novas. 

 .  Aplica antónimos en contextos dados. 

Adquirir as nocións gramaticais que caracterizan os nomes .  Identifica os nomes e distingue os comúns dos propios. 

.  Escribir correctamente palabras con c e qu e coñecer as normas de uso do 

signo de interrogación. 
.  Escribe correctamente palabras con c e qu. 

 .  Coloca o signo de interrogación nas frases. 



 
 
 
 

 

.  Elaborar breves textos de carácter periodístico. .  Organiza e redacta con orde e claridade unha pequena entrevista 

.  Identificar os trazos característicos do retrato e do autorretrato, e facer 

descricións de persoas 

.  Recoñece os trazos característicos da descrición de persoas. 

.  Aprender algúns aspectos propios da nosa cultura. .  Mostra interese por coñecer algúns aspectos propios da nosa cultura 

.  Aumentar o vocabulario referido ao fogar e recoñecer as palabras 

polisémicas 
.  Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico referido ao fogar e palabras 

novas. 

 .  Utiliza correctamente os distintos significados dunha palabra. 

.  Introducir conceptos gramaticais básicos: o xénero e o número .  Coñece as formas de variación de xénero. 

 .  Coñece as formas de variación de número. 

.  Escribir correctamente palabras con c e z e coñecer as normas de uso do 

signo de admiración. 
.  Escribe correctamente palabras con c e z. 

.  Coloca o signo de admiración en frases exclamativas 

.  Redactar descricións de obxectos. .  Recoñece e aplica a técnica de descrición de obxectos. 

.  Aumentar o vocabulario referido ao inverno e coñecer o significado 

dalgunhas frases feitas 

.  Asimila e aplica o vocabulario aprendido: léxico referido ao inverno e 

palabras novas 

.  Introducir conceptos gramaticais básicos: o adxectivo. .  Identifica os adxectivos e comprende a súa concordancia co nome. 

.  Escribir correctamente palabras con m antes de p e b .  Escribe correctamente palabras con m antes de p e b 

.  Alongar oracións engadindo complementos. .  Crea oracións máis longas engadindo complementos. 

.  Identificar a estrutura dun conto. .  Identifica a estrutura dun conto. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 .Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no 

hacerlo. 

.Recoñecer e situar os elementos principais do sistema solar: o Sol, os 

planetas e as súas características básicas 

. Sitúa a Terra na posición que ocupa no Sistema Solar. 

. Sabe que a Terra forma parte do Sistema Solar e, polo tanto, xira arredor do 

Sol. 

. Enumera os planetas que forman parte do Sistema Solar, ordénaos segundo 

a súa proximidade ao Sol e coñece que esta estrela se sitúa no centro do 

Sistema Solar. 

. Recoñece as consecuencias que derivan do movemento da Terra sobre sí 

mesma: día e noite. 

Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar recoñecendo as súas 
características principais, movementos e consecuencias máis directas que 
producen na súa vida diaria e no contorno próximo. 
 

Define con precisión os movementos que realiza a Terra e a Lúa. 

. Explica que é o movemento de rotación, canto dura e porque se producen o 

día e a noite. 

. Explica que é o movemento de traslación, canto dura e porque se producen 

as estacións. 

 

.Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e 

as estacións do ano como consecuencia dos movementos terrestres. 

. Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas 

característica principais. 

. Recoñece as diferentes fases da lúa. 



 
 
 
 

 

. Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura sexa interna ou 
externa.  

.Enumera, sitúa e explica as características das capas da Terra. 

.Explicar que é un volcán, que acontece no momento da erupción e algunhas 
medidas de actuación básicas para a prevención de danos. 

 

. Explica que é un volcán, recoñece algunhas das súas partes e explica algunas 

medidas básicas para a prevención de danos. 

. Coñece os fenómenos naturais e características na erupción dun volcán. 

. Manifestar autonomía na planificación e execución de accións e tarefas 

coidando a súa presentación, ter  iniciativa na toma de decisións e asumir  

responsabilidades. 

Organiza de forma autónoma o propio traballo para culminar con éxito as 

actividades propostas e asume retos de dificultade crecente 

. Participar en actividades individuais e de grupo e, empregar estratexias de 

traballo cooperativo adoptando un comportamento responsable, construtivo 

e solidario e respectar os principios básicos do funcionamento democrático. 

. Colabora activamente nun traballo grupal que consiste na busca de 

información, selección e redacción sobre un tema. 

. Distinguir entre planos e mapas, incluíndo os planisferios, facendo sinxelas 
interpretacións con escalas e signos convencionais básicos sobre mapas ou 
planos da súa contorna próxima. 

 

. Diferencia entre plano, mapa e planisferios, interpreta unha escala sinxela 

nun mapa e identifica signos convencionais máis usuais e básicos que poden 

aparecer nel 

. Define que é un mapa, recoñece os seus elementos e interprétao con 

corrección. 

. Define que é un plano, recoñece os seus elementos e interprétaos con 

corrección. 

. Explica para que serve a lenda dun plano ou dun mapa e identifica os 

símbolos convencionais que aparecen nestas representacións. 

. Explica para que serve un compás e como se utiliza, así como expón a 

utilidade dun GPS. 

. Define coas súas propias palabras os conceptos clave do tema: planisferio, 

globo terráqueo, mapa, plano, escala e lenda. 

. Enumerar os gases que forman a atmosfera e describe as súas capas. 

 

. Enumera os gases que compoñen o aire, explica as súas características e a 

súa utilidade. 

Enumera as capas da atmosfera e di as características de cada unha. 



 
 
 
 

 

. Identificar as características da atmosfera. 

 

. Identificar as masas de auga da Terra e os estados nos que se pode 

presentar na natureza. . Explica os estados da auga na natureza e como cambia de estado ao 
quentarse ou arrefriarse. .  

    . Localiza nun atlas océanos, mares, ríos e masas de xeo e diferencia se é            

auga doce ou salgada.  

. Recoñece as características da hidrosfera e os usos da auga. 

 

 

 

NATURAIS  

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis 
importantes para o seu funcionamento. 

 
 

. Identifica algunhas das partes básicas da morfoloxía externa do corpo 

humano, utilizando   algún termos científicos. 

. Diferenciar as partes básicas do corpo humano: cabeza, tronco e 

extremidades. 

. Identificar e nomear diferentes partes do corpo humano. 

. Identifica e nomea algún dos tipos de órganos do corpo humano. 

. Recoñece e nomea algún das articulacións do corpo humano. 

. Recoñecer a evolución física e emocional do ser humano ao longo da súa 

vida. 

. Recoñecer e explicar  as características diferenciais do ser humano. .Distingue as características propias do ser humano. 



 
 
 
 

 

. Recoñece as emocións expresadas mediante xestos da cara. 

. Identificar e explicar as características dlas funciones vitais do ser humano. . Identifica e describe as principais características dlas funcións vitais ds er 

humano. 

. Identificar os órganos e aparatos relacionados co movemento do corpo 

humano. 

. Identifica e localiza os principais órganos implicados en cada unha das 

funcións vitais do corpo humano. 

. Identifica características dos órganos humanos. 

 . Describir o proceso que realiza o cerebro para que haxa movemento.  

 . Relacionar as articulacións co movemento do corpo humano. 
 

 

. Observar e identificar os cambios nas diferentes etapas da vida. . Identifica os cambios producidos nas diferentes etapas da vida. 

.Identifica e recoñece as principais características dos aparatos respiratorio, 

dixestivo, locomotor, circulatorio  excretor. 

. Identifica as principais características dos aparatos respiratorio, dixestivo, 

locomotor, circulatorio e excretor. 

. Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento 
persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 
descanso deseñando protocolos para a súa prevención. 

.  Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e de alimentación sa na escola. 

. Recoñece a necesidade de coidar o aparello locomotor para lograr un 

benestar corporal. 

.Coñecer as diferentes substancias nutritivas dos alimentos. .Recoñece as substancias nutritivas dos alimentos. 

. Diferencia a orixe animal ou vexetal dos alimentos 

. Recoñece os tipos de nutrientes que teñen os alimentos. 

. Enumera e distingue os nutrientes dos alimentos. 

.Diferenciar os grupos de alimentos e os principais alimentos que inclúen. 

 

. Enumera as características dos grupos de alimentos. 

. Analiza e interpreta a roda dos alimentos. 

. Asigna un alimento ao grupo que lle corresponde. 



 
 
 
 

 

. Coñecer as cararcterísticas dunha dieta equilibrada. . Coñece as características dunha dieta equilibrada. 

. Interpreta a pirámide dos alimentos. 

. Explica en que consiste a dieta mediterránea. 

. 

. Coñecer hábitos saudables de hixiene persoal. 

 

.Indica e practica algún dos principais hábitos de alimentación sa, por 

exemplo, a periodicidade das comidas. 

. Indica diferentes hábitos persoais, como lavar os dentes ou as mans, 

ducharse, etc., que favorecen a súa hixiene persoal, xustificando a súa 

relación cunha boa saúde ou as súas implicacións sociais. 

. Comprender a importancia do sono para a saúde. 

. Practica actividades físicas e durmir o suficiente. 

.Coñecer e aplicar estratexias para estudar e traballar eficazmente de forma 

individual e en equipo, mostrando habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos. 

.Aplica estratexias de traballo individual cando se integra nun equipo para 

completar unha actividade en grupo. 

. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. 

 

.Recoñece que nunha dieta equilibrada se debe incluír algún alimento de cada 

grupo de alimentos. 

. Manifestar certa autonomía na observación, planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

. Comunica como executar unha acción sinxela que lle permitirá realizar a 

tarefa que se lle propuxo. 

. Diferenciar entre enfermedades contaxiosas e non contaxiosas. 

 

. Recoñece e distingue enfermidades infecciosas e non infecciosas. 

. Enumera diferentes métodos de prevención das enfermedades. 

. Recoñece os avances da medicina e dos medicamentos. 

. Considerar as normas de prevención de accidentes. . Considera prácticas de risco para o aparato locomotor. 

. Coñece como evitar os accidentes domésticos. 

. Explica accións  para evitar accidentes no colexio e na rúa. 

 



 
 
 
 

 

MATEMÁTICAS 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

. Leer y escribir números naturales hasta el 999.999, utilizándolos en la 

interpretación y resolución de problemas. 

. Lee y escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números de hasta 

cinco cifras. 

. Interpreta el valor de posición de cada cifra. 

. Utiliza la composición  y descomposición aditiva para expresar un número. 

.Conoce, maneja y establece relaciones entre las unidades, las decenas, las 

centenas, las unidades de mil, las decenas de mil y las centenas de mil. 

t. Utilizar un vocabulario matemático adecuado a los contenidos que se 

adquieren. 

. Utiliza un vocabulario matemático adecuado. 

. Ordenar números naturales hasta el 999.999, utilizándolos en la 

interpretación y resolución de problemas en contextos reales. 

.Ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números de hasta cinco 

cifras. 

. Redondear números naturales a las decenas, centenas y unidades. . Redondea números naturales a las decenas, centenas y unidades. 

. Ordenar números naturales. . Utiliza los números ordinales en contextos reales, realizando las 

comparaciones adecuadas. 

. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando los resultados obtenidos. 

.Progresa en el análisis y comprensión real de los problemas(datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema). 

. Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas 

a la resolución de problemas. 

.Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 

.Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta, 

utilizando diferentes estrategias y procedimientos. 

. Realiza sumas sin equivocaciones con números naturales. 

. Realiza restas sin equivocaciones sin números naturales. 

. Calcula restas con números naturales comprobando el resultado. 

. . Identifica y usa los términos propios de la suma y la resta. 



 
 
 
 

 

 

. Formular enunciados de la vida real y preguntas que se corresponden con la 

suma o la resta. 

. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y 

eficacia. 

.Cuidar y apreciar la presentación correcta de las diferentes tareas; respetar el 

trabajo realizado por los demás y participar en la resolución de problemas. 

. Trabaja en grupo, participando y respetando el trabajo de los demás. 

. Leer , escribir y ordenar números naturales utilizándolos en la interpretación 

y la resolución de problemas en contextos reales. 

. Lee y escribe números en textos numéricos y de la vida cotidiana. 

. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación. 

. Comprende e interpreta textos o expresiones relacionadas con los números 

y las operaciones. 

. Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta y 

multiplicación, utilizando diferentes estrategias y procedimientos. 

. Memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 

. Calcula dobles y triples. 

. Conoce, comprende y aplica las propiedades de la multiplicación. 

. Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta y 

multiplicación, utilizando estrategias y procedimientos. 

. Realiza multiplicaciones con números naturales. 

. Multiplica un número por la unidad seguida de ceros. 

. Se familiariza con juegos relacionados con las matemáticas y reconoce su 

valor cultural. 

. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, estableciendo 

conexiones . 

. Resuelve problemas realizando una operación con números naturales. 

. Leer , escribir y ordenar números naturales utilizándolos en la interpretación 

y resolución  de problemas en contextos reales. 

. Lee y escribe números en textos numéricos y de la vida cotidiana. 

. Comprende e interpreta textos o expresiones relacionadas con los números 

y las operaciones. 

. Identifica y usa los términos propios de la división. 



 
 
 
 

 

. Realizar cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división  utilizando estrategias y procedimientos 

.Realiza divisiones con números naturales. 

. Calcula mitades. 

. Calcula divisiones comprobando el resultado obtenido. 

. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 

.Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo mental y aplicarlas 

a la resolución de problemas. 

. Utiliza y automatiza los algoritmos de las operaciones. 

. Suma mentalmente números de dos cifras. 

. Aplica el cálculo mental en la resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Avaliación 

Procedementos 

Os procedementos  que se empregaron para avaliar  na 1ª e 2ª avaliación 

foron : 

• Análise das tarefas realizadas. 

• Observación das actitudes (cumprimento  das normas de comportamento da 

aula, plantexamento de dúbidas, achega ideas, participa nas actividades grupais...) 

• Rexistros individuais. 

• Diarios de clase. 

• Fichas de seguimento. 

• Probas orais e escritas. 

• Cuadernos de traballo. 

• Traballos de clase tanto individuais como grupais. 

Realízase ao longo de todo o proceso, avaliación continua e en cada un dos 

momentos do proceso de ensino- aprendizaxe, tanto ANTES (avaliación inicial), 

como DURANTE (avaliación formativa) e DESPOIS (avaliación sumativa ou final). 

 

 

Instrumentos 

Criterio Porcentaxe Observacións 

Cualificación 
Individual  

50 % 

Probas obxectivas escritas ou orais 
sobre vocabulario, gramática, cálculo, 
esquemas, comprensión e expresión 
oral e escrita, lectura... 

Actividades 
Individuais 

10 % 

Iniciativa á hora de participar e 
respecto á intervención de outros. 

Regularidade e constancia do día a día 
no traballo persoal. 



 
 
 
 

 

Participación de cada alumno na aula 
ao longo do curso. 

Puntualidade na entrega de traballos, 
notas, avisos, etc. 

A valorar: caderno, carpeta de 
traballos, axenda, traballos escritos e 
orais...  

Presentación, orixinalidade, 
extensión, concreción ao tema tratado, 
capacidade de síntese, de análise, 
profundidade, riqueza expresiva... 

Actividades 
Grupais 

10 % 

Iniciativa á hora de participar e 
respecto á intervención de outros. 

Participación de cada alumno no 
colectivo. 

Puntualidade na entrega de traballos. 
A valorar: traballos escritos e orais, 

actividades de grupo, representacións, 
murais...  

Presentación, orixinalidade, 
extensión, concreción ao tema tratado, 
capacidade de síntese, de análise, 
profundidade, riqueza expresiva... 

Comportamento e 

actitude 
20% 

Disposición do alumno para a 
aprendizaxe das materias. 

Respecto do silencio durante o 
tempo de traballo persoal. 

Respecto e valoración das obras 
propias e dos seus compañeiros. 
Puntualidade. 
Comportamento nos lugares comúns: 

comedor, patio, ximnasio, corredores, 
biblioteca... 

Coidado do material propio e común. 



 
 
 
 

 

Respecto e corrección no trato cos 
compañeiros, profesorado e  demais 
persoal do centro e da comunidade 
educativa en xeral. 

Participación positiva e activa na 
dinámica da clase; achegas e 
suxestións para mellorar o 
funcionamento da aula e do centro.  

Participación en actividades 
voluntarias dentro e fóra da aula. 

Autoevaluación e 
coevaluación 

10 % 

Capacidade de autocrítica e vontade de 
superación. 
Conciencia da propia responsabilidade 
dentro do grupo. 
Capacidade de encaixar críticas positivas 
e negativas. 

 

 

 

 

 

 

                            Cualificación final 

Procedementos para obter a cualificación final de curso 

   Teremos en conta o carácter continuo e global , diagnóstico e formativo, a 

partir da 1ª e 2ª avaliación e as actividades desenvolvidas dende a casa na 3ª 

avaliación sempre que iso favoreza ao alumnado. 

Polo tanto, a avaliación final ou ordinaria farase en función da primeira e 

segunda avaliación, únicamente tendo en conta a actividade docente ata o 14 

de marzo, segundo os criterios de avaliación e cualificación reflectidos no 

apartado anterior. 

Terase en conta o progreso do alumnado no período da terceira avaliación, 

valorando á alza o seu traballo, xa que o segundo trimestre non se finalizou e 

a adaptación a esta situación tamén lles supón unha aprendizaxe. 

As actividades de reforzo e repaso realizadas a partir da suspensión das clases, 

servirán para beneficiar ao alumno, valorándose do mesmo xeito que se ten 

en conta de forma ordinaria o traballo, esforzó e participación. Como norma 

xeral, será para mellorar a cualificación do alumno, pero sen que isto supoña 



 
 
 
 

 

cambios significativos na cualificación, pois teremos en conta que as situación 

e posibilidades dos alumnos non son as mesmas durante o período de 

confinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

                                        Actividades  

 

As actividades realizadas nesta avaliación foron de repaso e reforzo do dado 

nas outras avaliacións mediante: 

 actividades do libro que quedaran sen facer 

 fichas 

 actividades dixitais 

 elaboración de redaccións, pequenos contos,descripcións… 

 visionado de curtametraxes 

 vídeos relacionados coas actividades posteriores 

 debuxos 

 Visionado de imaxes enviadas para o posterior traballo sobre 

elas 



 
 
 
 

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Todo o alumnado posuía conectividade en maior ou menor medida: case 

todos tiñan rede wifi con ordenador ou Tablet, outros posúen datos no móbil 

que usaron para compartir coa Tablet ou traballar con eles dende o móbil. 

Así mediante Abalar , correo electrónico e teléfono comunicámonos para o 

envío de tarefas, dúbidas, respostas titorías… 

Mediante Abalar envíaselles un aviso ou mensaxe. Ás veces aquí xa vai a 

proposta de actividades e outras é un aviso ou mensaxe de que no correo 

teñen as actividades para realizar. 

Unha vez que eles realizan as actividades, mediante fotografías, os alumnos 

envíanas ao meu correo e unha vez corrixidas, volven ser enviadas para que 

cada un faga as correccións necesarias. 

 

Materiais e recursos 

 Libros e libretas 

 Ordenador, tablet, teléfono 

 Imaxes 

 Vídeos 

 Correo electrónico 

 

 

4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

 

Comunicarase ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema que se está a utilizar de modo habitual 
e facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así  mesmo notificarase  da publicación 

da documentación na web do centro. 
 

Publicidade Publicacarase na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a 
documentación de centro. 
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CURSO/MATERIA ……VALORES………..

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2.Contruír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e
na dignidade persoal

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das 
súas propias calidades e limitacións.

VSCB1.2.1.Razoa o sentido do compromiso respecto a un 
mesmo e ás demais persoas

VSCB1.2.2.Actúa de forma respetable e digna.

B1.3Estruturar un pensamento efectivo e independiente 
empregando as emocións de forma positiva.

VSCB1.3.1.Reflexiona ,sintetiza,e estrutura os seus 
pensamentos

VSCB1.3.2.Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva,de 
xeito guiado,sobre situacións da súa realidade.

VSCB1.3.3.Aplica o autocontrol á toma de dicisións,á 
negociación e a resolución de conflitos,de xeito guiado.

VSCB1.3.4.Expresa os seus sentimentos ,necesidades e 
dereitos,á vez que respeta os dos e das demais as actividades 
cooperativas.

B1.4Desenvolver o propiopotencial,mantendo unha motivación 
intríseca e esforzándose para o logro de éxitos individuais e 
compartidos.

VSCB1.4.1Traballa en equipo valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de obxectivos.

VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a 
colaboración.

VSCB1.4.3. Realiza unha autoevaluación responsable da 
execución das tarefas.

B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma  VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de 



independente, manexando as dificultades para superar 
frustracións e sentimentos negativos ante os problemas.

problemas e na formulación de propostas de actuación.

VSCB1.5.2. Emprega estratexias para facer fronte á incerteza, 
ao medo ou ao fracaso.

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común.

VSCB1.6. Participa na resolución de problemas escolares con 
seguridade e motivación.

 B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.

 VSCB2.1.1 Expresar con claridade a coherencia, opinións, 
sentimentos e emocións.

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos.

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía.

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación
desde o punto de vista da persoa que fala.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando 
activamente, demostrando interese polas outras persoas

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais.

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais.

B3.2. Trabllar en equipo favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas solidarias.

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda 
entre iguais.

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

COMPETENCIAS:  CSC, CCL, CAA, CSIEE

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:  A avaliación debe acadar todo o proceso de 
ensino- aprendizaxe e para levala a cabo

empregaremos os seguintes procedementos:



A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)

 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

B) Para avaliar o proceso de ensinanza e da práctica docente:

 Intercambios orais ( entrevistas con alumnos, debates...)

Instrumentos:: Diario de aula 

Cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.

Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades 
individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 
traballos,valoración do caderno,fichas..

Comportamento e actitude:10% respeto aos 
compañeiros,coidado de material..

Autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de 
superación.

Cualificación final Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados casos ampliación.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actividades Actividades de repaso

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Motivación, formación en valores,. traballo reflexivo e 
individual

Materiais e recursos Vídeos e fichas

4. Información e publicidade.
Información ao alumnado e ás 
familias

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para subir 
as tarefas que é compartido polos profesores especialistas, o teléfono para as 
titorías e o correo electrónico.

Publicidade Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.



CURSO/MATERIA ………LINGUA GALEGA E LITERATURA……..

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

1.1. Comprender o sentido  global de textos orais informativos 
dos medios de comunicación  audiovisuais emitidos con 
emitidos con claridade, de xeito directo e estilo sinxelo.

LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián
ou do ámbito académico.

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais,comprendendo
o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido 
global.

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas,

exposicións, narracións…) presentando coherentemente a 
secuencia de ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e 
preferencias, utilizando o dicionario se é preciso.

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates.

B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que
se producen na aula amosando valoración e respecto polas 
normas que rexen a interacción oral.

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando 
preguntas.

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos adecuados e 
presentando estratexias elementais para facer comprender a 
mensaxe.

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na 
secuencia de CCL ideas ou feitos utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade.

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo.

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e

contribúe ao traballo en grupo.



B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe  respectuosa 
coas diferenzas.

B2.1. Comprender,localizar e seleccionar información explícita 
entextos escritos de soportes variados (web infantís, libros, 
carteis).

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, 
descritivo, expositivo) adecuado á súa idade.

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información

concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade.

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos.

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto 
sinxelo e esquematizar e resumir o seu contido.

LGB2.3.1. Realiza subliñado das ideas principais dun texto 
sinxelo.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as
ideas principais

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en

galego adaptados aos seus intereses.

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada.

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus 
intereses, en silencio e sen dificultade.

LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos

B2.9. Amosar interese polos textos escritos como

fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación,

textualización e revisión do texto.

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de

puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos,



puntos suspensivos, signos de exclamación e

interrogación). 

LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o proceso

de planificación, redacción, revisión e elabora

borradores.

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir e resumir emocións e informacións

relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando

algúns elementos de cohesión.

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 caligráficainterliñado... en calquera 
soporte.

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como
apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar 
o seu coñecemento no uso da ento no uso datempos verbais 
(pasado, presente e futuro)

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e CCL

futuro) en formas verbais dadas.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada  palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas.

LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos 
determinantes e cuantificadores.

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e 
cámbiao.

B4.2. 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.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, 
aplicándoas nas súas producións escritas.



B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o predicado, así 
como o papel semántico do suxeito, para mellorar a 
comprensión e a produción de textos.

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o 
papel semántico do suxeito.

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus 
complementos, especialmente o suxeito, en oracións.

B5.1. Escoitar, memorizar,reproducir e valorar textos

procedentes da literatura popular galega, así como a literatura 
galega en xeral.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes 
da literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, 
poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral.

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura

infantil, adaptacións breves de obras clásicas iteratura actual, 
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, 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 e en diferentes soportes.

B5.5. Participar activamente en dramatizacións de situacións e 
de textos literarios adaptados á súa idade.

LGB5.5.1. Participa activamente en

dramatizacións de situacións e de textos literarios

adaptados á súa idade.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do 
alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)



 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

 Probas específicas ( obxectivas, exposicións...)

 Autoavaliación

 Coavaliación

Instrumentos  :Diario de aula, fichas, exames orais e escritos, 
ficha de observación 

Cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.

Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades 
individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 
traballos,valoración do caderno,fichas..

Comportamento e actitude:10% respeto aos 
compañeiros,coidado de material..

Autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de 
superación.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso

Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados casos ampliación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)



Actividades 
 Exercicios do libro, lecturas, ditados, resumos, 
redaccións...

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Comunicativa, activa e participativa. Utilización con todo 
o alumnado de recursos educativos a través do Drive. 
Motivación visual,comprensión oral e escrita,uso do 
dicionario.

Materiais e recursos Fichas, libro, libros de lectura

4. Información e publicidade.

Información ao alumnado e ás 
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para subir as tarefas que é compartido polos 
profesores especialistas, o teléfono para as titorías e o correo electrónico.

Publicidade  Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.



CURSO/MATERIA ………LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ……..

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou

espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda
de palabra, escoitar.

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións,

sentimentos con certa claridade.

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta,
espera de quendas, participación respectuosa.

B1.2. Recoñece a información verbal e non verbal dos 
discursos orais e integrala nas producións propias.

LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para

comunicarse nas interacións orais, dándolle valor 
complementario a estes

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de palabras sinxelas 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.

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais 
sinxelos.

LCB1.5.1. Comprende 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.

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de 
diversa tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 



orais sinxelos narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos,literarios e prescritivos).

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, os 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 axeitados aos seus gustos

e intereses.

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar con

atención, recoller datos, preguntar e repreguntar.

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral

para comunicarse e aprender: escoita, recollida de

datos, pregunta e repregunta.

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade

e con certa expresividade, diferentes tipos de textos

apropiados á súa idade

B2.2. Comprender distintos  tipos de textos adaptados á

idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o

vocabulario e fixar a ortografía.

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, 
adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e destacando 
as ideas principais.

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de textos sin-

xelos de diversa tipoloxía.

LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos.

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria 
de diferentes textos.

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na biblioteca

para seleccionar e recoller información, ampliar coñece-

mentos e aplicalos en traballos persoais.

LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas 
axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as 
normas básicas de funcionamento da

mesma.

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



B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes in-

tencións comunicativas, aplicando as regras ortográficas e

coidando a caligrafía, orde e presentación.

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando 
elementos de coherencia

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua

escrita.

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir co-

rrectamente

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados.

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre di-

ferentes temas do seu interese.

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves

do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, 
carteis, ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou mellorar
a súa presentación.

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura

da lingua, a gramática (categorías gramaticais), o vocabulario 
(formación e significados das palabras e campos semánticos), 
así como 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.

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

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e 
predicado.

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 de número na expresión oral e escrita.

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as 
palabras dun texto.

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos 
escritos.

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e 
interpretación de textos literarios narrativos, líricos e 

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de



dramáticos na práctica escolar e recoñecer e interpretar algúns

recursos básicos da linguaxe literaria e diferenza das principais
convencións formais dos xéneros.

textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición

oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas.

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, au-

mentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e adap-

tados á idade.

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais 
adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos 

Procedementos A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)

 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

 Probas específicas ( obxectivas, exposicións...)

 Autoavaliación

 Coavaliación

Instrumentos  Diario de aula, fichas, exames orais e escritos, 

ficha de observación 

cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.



Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 
traballos,valoración do caderno,fichas..

comportamento e actitude:10% respeto aos compañeiros,coidado de material..

autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de superación.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso

Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados cas

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actividades 
 Exercicios do libro, lecturas, ditados, resumos, 
redaccións...

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Comunicativa, activa e participativa. Utilización con todo 
o alumnado de recursos educativos a través do Drive. 

Materiais e recursos Fichas, libro, libros de lectura,dicionario...

4. Información e publicidade.



Información ao alumnado e ás 
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para subir as tarefas que é compartido polos 
profesores especialistas, o teléfono para as titorías e o correo electrónico.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.

CURSO/MATERIA …………MATEMÁTICAS…..

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun problema.

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



B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas.

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da 
situación, busca outras formas de resolución etc.

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo pequenas

variacións nos datos, outras preguntas etc.

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: 
variando os datos, propoñendo novas preguntas, conectando 
coa realidade, buscando outros contextos etc.

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais

inherentes ao traballo matemático.

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada.

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as centésimas).

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión de datacións. 

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida 
cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 
centésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 
valor.

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e
decimais, interpretando o valor de posición de cada unha das 
súas cifras.

B2.3. Operar cos números tendo en conta a xerarquía

nas operacións, aplicando as súas propiedades, 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.

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións 
entre elas.

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo

denominador na resolución de problemas contextualizados.

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma,
resta, multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos
tipos de números, en comprobación de resultados en contextos



números, en comprobación de resultados en contextos

de resolución de problemas e en situacións da vida cotiá.

de resolución de problemas e en situacións cotiás.

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e 
descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 
número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25
e 50.

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando
a resposta.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:  A avaliación debe acadar todo o proceso de 
ensino- aprendizaxe e para levala a cabo

empregaremos os seguintes procedementos:

A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)

 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

B) Para avaliar o proceso de ensinanza e da práctica docente:

 Intercambios orais ( entrevistas con alumnos, debates...)

Instrumentos  Diario de aula, fichas, exames orais e escritos, 



ficha de observación 

Cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.

Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades 
individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 
traballos,valoración do caderno,fichas..

Comportamento e actitude:10% respeto aos 
compañeiros,coidado de material..

Autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de 
superación.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso

Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados cas

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actividades  Exercicios do libro, fichas de reforzo e ampliación

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Comunicativa, activa e participativa. Utilización con todo 
o alumnado de recursos educativos a través do Drive. 

Materiais e recursos Fichas, libro



4. Información e publicidade.
Información ao alumnado e ás 
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para 
subir as tarefas que é compartido polos profesores especialistas, o teléfono para
as titorías e o correo electrónico.

Publicidade
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.

CURSO/MATERIA …………CIENCIAS DA NATUREZA…..

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun produto como 
resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e 



documentación sobre o proceso e presentala en diferentes 
soportes 

gráficos

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou problemas que oco
rren no seu contorno por medioda observación e obter unha in-

formación.

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que 
coresponde a cada un dos bloques de contidos.

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órga-
nos máis importantes para o seu funcionamento.

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a 

súa importancia no funcionamento do organismo.

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o 
desenvolvemento persoal de determinados hábitos de 
alimentación, hixiene,exercicio físico e descanso.

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e
de alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde.

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as 
enfemidades máis habituais (carie, catarros, gripe, obesidade)e
aplica actuacións para á súa prevención.

CNB2.2.4. Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades 
de ocio e tempo libre, individuais e en grupo.

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa idade. CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos 
nutrientes principais.

CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na 
escola.

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, 
animais,plantas e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas caracterísicas principais buscando 
información en fontes variadas.

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características 
básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu 
contorno, con criterio científico.

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación científica 
de animais e plantas.



B3.2. Planificar, observar e comparar algún procedemento 
asociado ao ciclo vital dun ser vivo

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, repro-
dución e alimentación.

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos 
recursos naturais e consecuenciasdo seu uso inadecuado.

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos 
cambios da vida cotiá.

CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do 
aire e as actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación.

B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas de 
substancias 

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de 
uso cotián con respecto á auga

CNB4.3.3. Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso 
cotián presentando conclusións sobre os resultados.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:  A avaliación debe acadar todo o proceso de 
ensino- aprendizaxe e para levala a cabo

empregaremos os seguintes procedementos:

A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)

 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

B) Para avaliar o proceso de ensinanza e da práctica docente:



 Intercambios orais ( entrevistas con alumnos, debates...)

Instrumentos  Diario de aula, fichas, exames orais e escritos, 

ficha de observación

 Cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.

Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades 
individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 
traballos,valoración do caderno,fichas..

Comportamento e actitude:10% respeto aos 
compañeiros,coidado de material..

Autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de 
superación.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso

Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados cas

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
Actividades  Exercicios do libro, fichas de reforzo e investigación  e 



ampliación

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Comunicativa, activa e participativa. O xogo 
(adiviñanza).Debuxo. Utilización con todo o alumnado de 
recursos educativos a través do Drive. 

Materiais e recursos Fichas, libro

5. Información e publicidade.
Información ao alumnado e ás 
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para 
subir as tarefas que é compartido polos profesores especialistas, o teléfono para
as titorías e o correo electrónico.

Publicidade
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.

CURSO/MATERIA …………CIENCIAS SOCIAIS…..



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos sobre 
as ciencias sociais.

CSB1.3.1. Emprega de maneira axeitada o vocabulario 
adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre ciencias 
sociais.

CSB1.3.2. Expón oralmente de forma clara e ordenada contidos
relacionados coa área

CSB1.3.3. Analiza imaxes, táboas, gráficos, esquemas, 
resumos...

B2.2. Explicar e comparar as distintas formas de superficie da 
terra, identificando os polos, eixe...

CSB2.2.1. Explica e compara as distintas formas da 
representación da terra. Planos, mapas...

B2.4. Diferenciar correctamente entre planos, mapas, 
planisferios...

CSB2.4.1. Identifica e clasifica distintos tipose de mapas, define
que é a escala e interpreta os signos convencionais básicos.

B2.5. Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os 
instrumentos de medida, realizar medicións interpretacións de 
gráficos.

CSB2.5.1. Define tempo atmosférico, identifica os distintos 
instrumentos de medida, fai medicións…

CSB2.5.3. Interpreta e elabora sinxelos mapas metereolóxios

B2.6. Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos
de auga, diferenciando augas superficiais e augas subterráneas
e as partes dun río.

CSB2.6.3. Identifica e nomea os tramos dun río e as 
características de cada un deles.

B2.8. Describir as características do relevo de Galicia 
localizándoas nun mapa

CSB2.8.1. Localiza nun mapa as principais unidades de relevo 
en Galicia

CSB2.8.2. Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos 
de Galicia

B3.5. Comprender e interpretar os principais conceptos 
demográficos

CSB3.5.1. Definde demografía e comprende os principais 
conceptos demográficos

B3.6. Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar CSB3.6.1. Explica normas básicas de circulación e as 



a seguridade viaria en todos os seus aspectos. consecuencias derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento delas

CSB3.6.2. Coñece o significado dalgunhas sinais

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:  A avaliación debe acadar todo o proceso de 
ensino- aprendizaxe e para levala a cabo

empregaremos os seguintes procedementos:

A) Para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado:

 Observación sistemática ( rexistro persoal...)

 Análise da produción dos alumnos( resumos...)

 Intercambios orais cos alumnos( diálogos, entrevistas...)

B) Para avaliar o proceso de ensinanza e da práctica docente:

 Intercambios orais ( entrevistas con alumnos, debates...)

Instrumentos  Diario de aula, fichas, exames orais e escritos, 

ficha de observación 

Cualificación individual:60%probas obxectivas escritas e orais.

Actividades individuais e en grupo:20% diferentes actividades 
individuais e en grupo,puntualidade na entrega de 



traballos,valoración do caderno,fichas..

Comportamento e actitude:10% respeto aos 
compañeiros,coidado de material..

Autoevaliación:10% capacidade de autocrítica e vontade de 
superación.

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso

Para obter a nota final do curso por unha parte farase a media 
aritmética da primeira e da segunda avaliación e  por outra 
terase en conta os traballos feitos na casa.Dos resultados 
obtidos escollerase o mellor para o alumnado e será a nota 
final.A terceira avaliación constará como repaso,reforzo ou en 
determinados cas

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actividades 
 Exercicios do libro, fichas de reforzo e investigación  e 
ampliación. Mapas conceptuais, debuxos,

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen
conectividade)

Comunicativa, activa e participativa. O xogo 
(adiviñanza).Debuxo. Resumos. Utilización con todo o 
alumnado de recursos educativos a través do Drive. 

Materiais e recursos Fichas, libro, vídeos

6. Información e publicidade.



Información ao alumnado e ás 
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

O procedemento empregado é o Abalar,así mesmo empregamos o drive para 
subir as tarefas que é compartido polos profesores especialistas, o teléfono para
as titorías e o correo electrónico.

Publicidade
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  as  notificacións  das
proramacións,no espazo habilitado para a documentación do centro.
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CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

LINGUA GALEGA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender textos orais sinxelos procedentes da radio, da televisión ou
da  Internet,  identificando  aspectos  xerais  máis  relevantes  así  como  as
intencións, valores e opinións explícitos.

B1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedente da
radio, da televisión ou da internet, identifica o tema e elabora un resumo.

B1.1.2. Comprende o  significado  literal  e  inferencial  dun  texto  oral  sinxelo,
distinguindo, de maneira xeral, información de opinión.

B1.4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito
académico.

B1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o
que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

B1.4.2.  Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global,  as ideas
máis destacadas.

B1.4.3.  Iníciase  na  elaboración  de  pequenas  exposicións  orais  na  aula
adecuando  o  discurso  a  diferentes  necesidades  comunicativas  (narrar,
describir e expoñer) utilizando o dicionario se é preciso.

B1.4.4. Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta
a este a súa produción.

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.

B1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

B1.6.2. 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.

B1.6.4.  Exprésase  cunha  pronuncia  e  dicción  correctas:  articulación,  ritmo,
entoación e volume. 
B1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

B1.7. Amosar  interese  por  expresarse  en  público  coherentemente,  sen
contradicións, sen repeticións innecesarias e usando os nexos adecuados.

B1.7.1.  Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin
repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

B1.7.2.  Elabora  un  discurso  oral  cohesivo,  utilizando  os  nexos  básicos
adecuados.

B1.7.4.  Amosa  un  discurso  oral  fluído,  claro,  cunha  pronuncia  e  entoación
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CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

axeitada e propia da lingua galega.

B1.8. Elaborar textos sinxelos propios dos medios de comunicación. B1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

B1.9. Reforzar  a  eficacia  comunicativa  das  súas  mensaxes  orais,  coa
utilización de elementos da linguaxe non verbal.

B1.9.1.  Utiliza  a  expresividade  corporal:  miradas  e  postura  corporal  para
reforzar o sentido das súas producións orais.

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. B1.11.1. Interésase  por  expresarse  coa  pronuncia  e  entoación  adecuada a
cada acto comunicativo. 

B1.12. Usar de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa
coas diferenzas.

B1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

B1.13. Recoñecer e valorar, de maneira global, as diferenzas dialectais orais
da lingua galega 

B13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galego como un símbolo
de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

B1.14. Identificar a lingua galega oral con calquera contexto de uso oral. B1.14.1. Identifica  a  lingua  galega  oral  con  calquera  contexto  profesional:
sanidade, educación, medios de comunicación…

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.

B2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios
de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

B2.1.2. Identifica  as  ideas  principais  e  secundarias  dun  texto  (narrativo,
descritivo e expositivo)

B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

B2.1.4. Interpreta  personificacións,  hipérboles,  ironías e  dobres sentidos en
textos.

B2.1.5. Identifica  a  estrutura  dun  texto  e  recoñece  algúns  mecanismos  de
cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

B2.1.7. Emprega o  dicionario  para  resolver  as  dúbidas  de vocabulario  que
atopa nos textos.

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de
gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes.

B2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información procedente de
gráficos,  esquemas  sinxelos  e  ilustracións  redundantes  relacionándoa  co
contido do texto que acompaña. 

B2.3. Realizar  o  subliñado  das  ideas  principais  dun  texto  sinxelo,  e
esquematizar e resumir o seu contido.

B2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

B2.4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. B2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose
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CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

do título e as ilustracións. 

B2.4.2.  Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión
integral, cando é preciso. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información dun texto
sinxelo.

B2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para tratar a información dun texto
sinxelo adecuado á súa idade.

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. B2.6.1. Realiza  diferentes  tipos  de  lectura  en  función  de  cada  texto:  de
investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía (dramatizando cando é
preciso) con fluidez e precisión, atendendo á dicción, a 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. 

B2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras.
B2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión.
B2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.

B2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

B2.8. Usar as bibliotecas de aula e do centro, así coma as virtuais, con ceta
autonomía, comprendendo como se organiza e colaborando no seu coidado e
mellora. 

B2.8.2. Usa as bibliotecas de aula e do centro, así coma as virtuais, para obter
datos e informacións, colaboran no seu coidado e mellora. 

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de elección de textos do
seu interese, así como ser quen de expresar preferencias.

B2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas
feitas.

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e
revisión do texto.

B3.1.1.  Planifica a elaboración, antes de comezar a escribir,  xerando ideas,
seleccionando  e  estruturando  a  información  mediante  notas,  esquemas  ou
guións.

B3.1.2.  Elabora  o  texto  cunha  estrutura  definida,  con  coherencia  e
cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

B3.1.3.  Utiliza  os  signos de  puntuación  (punto,  coma,  punto e  coma,  dous
puntos, puntos suspensivos, signos de exclamacións e interrogación). 

B3.1.4.  Aplica de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación,
léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

B3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores.

B3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir,
resumir, explicar, e expoñer opinións, emocións e informacións relacionadas

B3.2.1.  Elabora,  en  diferentes  soportes,  textos  propios  da  vida  cotiá  e
académicos,  imitando  modelos:  cartas  e  correos  electrónicos,  mensaxes
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con  situacións  cotiás  e  aqueles  que  sexan  característicos  dos  medios  de
comunicación. 

curtas, normas, notas e invitación.

B3.2.3.  Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou
argumentativos)  seguindo  un  guión  establecido  e  adaptando  a  linguaxe  ás
características de cada xénero. 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar
información.

B3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (cuestionarios,
resumos,  descricións,  explicacións…)  para  obter,  organizar  e  comunicar
información.

B3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía

B3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos. 
B3.5.4. Usa  as  TIC  con  certa  autonomía,  para  realizar  presentacións
elementais.

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. B3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo.

B3.4.3. Mostra aprecio polos usos creativos da linguaxe.

B3.5. Usar as TIC con certa autonomía para buscar información, tratamento
dos textos e realización de presentacións. 

B3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos
textos e contribúan á súa ilustración creativa. 

B3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos
textos e ilustralos de maneira creativa. 

B3.7. Coidar  a  presentación  dos  traballos  escritos  en  calquera  soporte  e
valorar a lingua escrita como medio de comunicación.

B3.7.1. 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. 

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

B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías  gramaticais  pola  súa función na
lingua.

B4.1.2. Conxuga  e  usa  con  corrección  as  formas  verbais  persoais  e  non
persoais dos verbos.

B4.1.3. Diferencia  as  sílabas  que  conforman cada palabra,  diferenciando a
sílaba tónica das átonas.

B4.1.4. Identifica  e  clasifica  os  diferentes  tipos  de  enunciado:  declarativo,
interrogativo, exclamativo, imperativo.

B4.1.4. Identifica  e  clasifica  os  diferentes  tipos  de  enunciado:  declarativo,
interrogativo, exclamativo, imperativo.
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B4.1.5. 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.

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. 

B4.2.1.  Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación
diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

B4.2.2. Coñece  e  utiliza  as  normas  ortográficas,  aplicándoas  nas  súas
producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, ll/i/x. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe
adecuada nas producións orais e escritas. 

B4.3.1. Emprega  con  corrección  signos  de  puntuación,  facendo  unha
valoración dos resultados. 

B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.

B4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do
pronome.

B4.7. Ampliar  o  vocabulario  a  partir  do  uso  do  dicionario  e  do  traballo  e
reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital pra buscar calquera
palabra,  seleccionando a  acepción  precisa  segundo cada  contexto  e  como
consulta ortográfica. 

B4.7.2. Recoñece  e  crea  palabras  derivadas  (prefixación  e  sufixación)  e
compostas, identificando e formando familias de palabras.

B4.7.3. Recoñece  e  usa  sinónimos,  antónimos,  homónimos,  palabras
polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

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 Europa.

B4.8.1.  Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas,
socioculturais…) da lingua galega.

B4.8.2. Identifica e valora  a lingua galega dentro  da realidade plurilingüe e
pluricultural de España e Europa.

B4.9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou
está a aprender o alumnado. 

B4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas ortográficas, léxicas
entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender como punto de apoio
para a súa aprendizaxe. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións breves de
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

B5.2.1. 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.

B5.2.2. Le  en  voz  alta  obras  e  textos  en  galego  da  literatura  infantil,
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e
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en diferentes soportes.

B5.3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias
así como temas recorrentes.

B5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios:
narrativa, poesía e teatro.

B5.3.2.  Distingue  algúns  dos  recursos  retóricos  e  métricos  propios  dos
poemas.

B5.3.3.  Identifica  e  emprega  algunhas  figuras  literarias:  comparacións,
hipérboles e xogos de palabras.

B5.4. Recrear  e  compoñer  poemas  e  relatos  sinxelos  a  partir  de  modelos
dados.

B5.4.1.  Recrea  e  compón  poemas  e  relatos  sinxelos,  para  comunicar
sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

B5.5. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios. B5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios.

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación,
fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

B5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación,
fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

B5.7. Amosar  interese,  respecto  e  tolerancia  ante  as  diferenzas  persoais,
sociais e culturais.

B5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación
social, respectando e valorando a diversidade cultural.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

LINGUA CASTELÁ

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, 
respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el 
discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 

B1-1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y 
lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones…) en distintos ámbitos. 

B1-2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal en los discursos 
orales. 

B1-2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente. 

B1-3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación. 

B1-4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico. B1-4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 

B1-5. Ampliar  el  vocabulario  para logar  una  expresión precisa  utilizando el
diccionario como recurso básico.

B1-5.3. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-
grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

B1-6. Comprender  el  sentido  global  de  los  textos  orales,  reconociendo las
ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.

B1-6.1. Identifica el tema del texto.

B1-7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e
intereses,  utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de
comunicación oral que han estudiado.

B1-7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos 
a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que han estudiado.

B1-8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

B1-8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos orales. 

B1-9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y
directamente  relacionados  con  las  actividades  del  aula,  imitando  modelos:
narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, informativos
y persuasivos.

B1-9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, 
informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

B1-10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender 
siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los 
objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y 
entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de 

B1-10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender
escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la
comunicación.

9



CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

acuerdo a su edad. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. B2-1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con
velocidad, fluidez y entonación adecuada.

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la
lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.

B2-2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas 
principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un 
texto en voz alta.

B2-3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

B2-3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente 
complejidad.

B2-4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas
principales y secundarias.

B2-4.2. Elabora  resúmenes  de  textos  leídos.  Identifica  los  elementos
característicos de los diferentes tipos de textos.
B2-4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

B2-5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. B2-5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

B2-5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis.

B2-7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información,
ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales.

B2-7.1. Es  capaz de  consultar  diferentes  fuentes bibliográficas  y  textos  de
soporte  informático  para  obtener  datos  e  información  para  llevar  a  cabo
trabajos individuales o en grupo.

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. B2-8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto.

B2-8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 

B2-8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, 
plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y
la intención. 

B2-9.  Utilizar  las TIC de modo eficiente y responsable  para la búsqueda y
tratamiento de la información.

B2-9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.

B2-9.2. Es capaz de obtener información y hacer un resumen de la misma.

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia,
respetando  su  estructura  y  aplicando  las  reglas  ortográficas,  cuidando  la
caligrafía, el orden y la presentación.

B3-1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
B3-1.3. Escribe  diferentes  tipos  de  textos  adecuando  el  lenguaje  a  las
características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su
capacidad creativa en la escritura. 
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B3-2. Aplicar  todas las fases del  proceso de escritura  en la  producción de
textos  escritos  de  distinta  índole:  planificación,  textualización,  revisión  y
reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias
de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión
y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías,
las producciones propias y ajenas.

B3-2.2. Aplica  correctamente  los  signos  de  puntuación,  las  reglas  de
acentuación y ortográficas.

B3-2.3. Reproduce textos dictados con corrección.

B3-2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar
notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales.

B3-3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua,
el uso o la ortografía de las palabras.

B3-3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.

B3-5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces
que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.

B3-5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma 
personal.

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico
que impida discriminaciones y prejuicios.

B3-6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones 
argumentadas.

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación
sistemática de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad.

B3-7.1. Planifica  y  redacta  textos  siguiendo  unos  pasos:  planificación,
redacción, revisión y mejora.
-Determina  con  antelación  cómo será  el  texto,  su  extensión,  el  tratamiento

autor-lector, la presentación, etc.

-Adapta  la  expresión a  la  intención,  teniendo en  cuenta  al  interlocutor  y  el
asunto de que se trata.

-Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.

Reescribe el texto. 
B3-8. Utilizar  las  TIC de  modo eficiente  y  responsable  para  presentar  sus
producciones.

B3-8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la
gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de
las palabras y campos semánticos),  así  como las reglas de ortografía  para
favorecer una comunicación más eficaz.

B4-1.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en
la lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del
nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc.

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de
la lengua.

B4-2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas
y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas
y abreviaturas.
B4-2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear
palabras derivadas.
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B4-2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. B4-3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado 

de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).

B4-3.3. Conoce  las  normas  ortográficas  y  las  aplica  en  sus  producciones
escritas.

B4-4. Desarrollar  estrategias  para  mejorar  la  comprensión  oral  y  escrita  a
través del conocimiento de la lengua.

B4-4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de
número en la expresión oral y escrita.

B4-4.3. Aplica  correctamente  las  normas  de  acentuación  y  clasifica  las
palabras de un texto.

B4-4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde.

B4-6. Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de
enriquecimiento cultural.  Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos
que se hablan en España, como hacia el español de América.

B4-6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de 
América.

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente
de  disfrute  e  información  y  considerarla  como  un  medio  de  aprendizaje  y
enriquecimiento personal de máxima importancia.

B5-1.1. Reconoce y valora las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos
literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e
interpretando  algunos  recursos  del  lenguaje  literario  (metáforas,
personificaciones,  hipérboles  y  juegos  de  palabras)  y  diferenciando  las
principales convenciones formales de los géneros.

B5-2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura
infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual.

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral:  poemas,
canciones, cuentos, refranes, adivinanzas.

B5-3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso,
con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y
fragmentos teatrales.

B5-4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a
la  edad  y  de  producciones  propias  o  de  los  compañeros,  utilizando
adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica
teatral.

B5-5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios
apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

B5-5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, 
poemas, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas.

12



CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CIENCIAS SOCIAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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 dos
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.

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.

CSB1.2.1.Participa  en  actividades  individuais  e  de  grupo,  e  emprega
estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material.

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.

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

B2.3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas 
características, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios.

CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do
xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto 
combinado e calcula os fusos

CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e 
como unidades para medir o tempo.

CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases 
lunares.

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
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que poden aparecer nel.

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.

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.

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.

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.

CSB2.9.2.Favorece o desenvolvemento sostible e o consumo responsable.

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.

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.

CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son 
as atribucións recollidas na Constitución para cada un deles.

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.

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.

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.
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CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no 
estudo da poboación.

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.

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.

CSB3.6.3.Describe os factores que condicionan a distribución da poboación 
española.

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

CIENCIAS NATURAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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.

CNB1.1.3.  Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste  de
páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.1.4.  Manexa  estratexias  axeitadas  para  acceder  á  información  dos
textos de carácter científico.

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede.

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede.

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.

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.

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.

CNB1.3.3.  Utiliza  algúns  recursos  ao  seu  alcance  proporcionados  polas
tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.
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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.

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 individual ou en equipo na realización de proxectos,
experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

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.
CNB2.1.2.  Identifica  as  principais  características  dos  aparellos  respiratorio,
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

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.

CNB2.3.1.  Investiga  sobre  enfermidades  relacionadas  cunha  alimentación
inadecuada e presenta conclusións en diversos soportes.

CNB2.3.2.  Coñece  os  principios  das  dietas  equilibradas,  e  elabora  menús
variados identificando ás prácticas saudables.

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

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.

CNB3.3.2.  Investiga con criterio  científico,  ecosistemas próximos e presenta
resultados en diferentes soportes.

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.

CNB3.3.4.  Usa  a  lupa  e  outros  medios  tecnolóxicos  para  a  observación
científica.

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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade
persoal.

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna.

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.

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos.

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

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.

VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das 
tarefas, expresando propostas de mellora.

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos 
ante os problemas.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na 
formulación de propostas de actuación.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

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.

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia e achega 
solucións potencialmente efectivas.

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.

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e 
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coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal. non verbal, para expresar con coherencia opinión, sentimentos e emocións.

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais e debates.

B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 
sociais.

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía

VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades sociais.

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais.

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.

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no

intercambio de afecto e a confianza mutua.

VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos compañeiros e compañeiras.

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as características da relación da 
amizade.

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.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

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.

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.

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.

VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito guiado, de situacións escolares.
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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.

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.

VSCB3.8.2.Expón a importancia de que todas as persoas gocen dos dereitos 
básicos: saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica.

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias de persoas que viven en 
situacións de privación dos dereitos básicos.

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.

VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes situacións 
escolares.

VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do 
seu sexo.

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.

VSCB3.11.2. Expresa a importancia de garantir os dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás do seu contorno.

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.

VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do 
equilibrio ecolóxico e de conservación do medio ambiente.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Segundos as  Instrucións do 27  de  abril  de  2020,  da  Dirección Xeral  de  Educación,  Formación Profesional  e  Innovación
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia, A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será
continua  e  acentuará o  seu  carácter  diagnóstico e  formativo  en todas as etapas,  ciclos  e  ensinanzas,  para  valorar  os avances
realizados e os atrasos que se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e
programar o vindeiro curso. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo
para a cualificación do alumnado.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso,
valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.
Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso,
reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se
beneficie ao alumnado.

Instrumentos:

• Distribución diaria de fichas e outros materiais de traballo, a través do blog da aula de 5º,  utilizado para fomentar a actividade
lectiva non presencial.

• Observación  sistemática  da  (maior  ou  menor)  participación  do  alumnado  nas  actividades  que  se  lle  propoñen  de  xeito

telemático.

• Análise da produción dos alumnos, especialmente, da maior ou menor participación no blog da aula.

Cualificación final e 
avaliación final A avaliación final ou ordinaria farase en función da primeira e segunda avaliación, unicamente tendo en conta a actividade docente ata

o 14 de marzo, segundo os criterios de avaliación e de cualificación recollidos na programación xeral do curso. 

Para a valoración final do alumnado tomaranse en conta os seguintes criterios:
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• Cualificacións obtidas polo alumnado na 2º avaliación.
• Valoración positiva para o alumnado que participase satisfactoriamente no blog da aula e nas tarefas que lle foran propostas. 

Promoción:

A promoción de curso será a norma xeral en todas as etapas, considerándose a repetición de curso una medida moi excepcional, que
non  poderá  estar  baseada  unicamente  no  número  de  materias  non  superadas,  e  deberá  estar  solidamente  argumentada  e
acompañada dun plan preciso de recuperación para cada alumno ou alumna.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

Actividades 

As actividades propostas para todas as materias, son adaptadas ás especiais circunstancias en que se desenvolve o proceso de
ensino-aprendizaxe e distribuídas de xeito diario a todo o alumnado, a través de diferentes recursos online.  Os materias son de
diferentes tipos, dependendo da área e do obxectivos que se procuran:

• Actividades de reforzo e repaso do aprendido.
• Fichas de atención, desenvolvemento de competencias e destrezas.
• Actividades de creación e elaboración de novos materiais.
• Vídeos e outros materiais audiovisuais.
• Videoconferencias co alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O contacto diario co alumnado faise sobre todo a través do blog da aula, ao cal todo o alumnado ten acceso, non só para utilizalo como
pizarra onde recoller as actividades propostas diariamente, senón tamén para introducir voluntariamente os seus propios contidos 
(posts), segundo os seus intereses concretos, e  para deixar avisos ou comentarios. Todas as familias dispoñen de conexión ao 
servizo abalarMóbil, polo que se garante que lle chegan as tarefas e avisos da aula a todo o alumnado. 
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CURSO: 5º E.P.  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019-2020 L. GALEGA, L. CASTELÁ, C. SOCIAIS, C. NATURAIS e VALORES

Periodicamente desenvolvemos titorias telefónicas, coas que mantemos o contacto coas familias e estamos ao día dos seus 
problemas, necesidades e suxestións para mellorar ou corrixir o traballo docente.

Materiais e recursos
• Blog da aula
• Correo electrónico e sistema de almacenamento de recursos online (drive).
• AbalarMóbil

4. Información e publicidade.

Información ao 
alumnado e ás 
familias

Comunicaranse ás familias as liñas xerais da avaliación, polo sistema de comunicación que se está a utilizar de modo habitual, e
facilitarase a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así mesmo, tamén se notificará da publicación da documentación na
web do centro.

Publicidade
Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no espazo habilitado para a documentación de centro.
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1.1 Lengua Castellana 

Nos seguintes cadros móstranse riscados todos aqueles criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que non se aplicarán este curso, pois son referidos 

a contidos que non se traballaron a causa da suspensión das clases. Teranse en conta na programación do vindeiro curso 2020/2021 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar o 

discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demais. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o 

grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica). 

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección. 

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as 

estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e 

consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e das demais. 

LCB1.1.4. Aplica as normas socio-comunicativas: escoita atenta, espera de 

quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa 

interlocutora, papel de persoa moderadora e certas normas de cortesía. 

B1.2. Integrar e recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos 

orais. 

LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos 

para comunicarse nas interaccións orais 

B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación 

en diferentes situacións con vocabulario preciso e estrutura coherente. 
LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: 

articulación, ritmo, entoación e volume. 

LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo 

elementos básicos do modelo dado. 

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

 Debates e diálogos. 

Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e 
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comunicación. 

LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, 

cooperando en situación de aprendizaxe compartida. 

B1.4. Analizar e valorar con sentido crítico as mensaxes orais. LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta.  

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 

LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para 

a comprensión global (léxico, locucións). 

B1.5. Facer hipóteses sobre o significado de palabras a partir do seu contexto 

de uso 

LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas 

para as diferentes funcións da linguaxe. 

LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonema-

grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 

B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas 

principais e secundarias e identificar ideas ou valores non explícitos. 

LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. 

LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. 

LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 

B1.7. Memorizar e reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses, 

utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral. 

LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios 

axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade 

as distintas estratexias de comunicación oral. 

B1.8. Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 

súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas. 

LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas correspondentes á 

comprensión literal, interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido de 

elementos non explícitos nos textos orais. 

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades 

en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva. 
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B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais 

imitando modelos. 

LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos 

imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e 

exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas. 

LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de 

comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse 

e dialogar) empregando os recursos lingüísticos pertinentes. 

B1.10. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, recoller 

datos, preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas e 

expresar oralmente con claridade o propio xuízo persoal, de acordo coa súa 

idade. 

LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, 

participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal. 

B1.11. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de 

aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de doutras persoas. 

LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da 

radio, televisión e da internet. 

LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, 

axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos. 

LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, 

seguindo modelos. 

LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu 

interese. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entoación adecuada. LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á 

súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras. 
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B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 

lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e 

as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a 

partir da lectura dun texto en voz alta. 

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e persuasivos). 

B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a 

comprensión. 

LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente 

complexidade. 

LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos. 

B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas 

principais e secundarias nos distintos tipos de textos. 

LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as 

partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática. 

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos 

característicos dos diferentes tipos de texto. 

LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de 

texto. 

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos. 

B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións. 

LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global. 

LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un 

texto. 

LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses. 

LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo 
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relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes. 

LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais 

sinxelos. 

B2.6. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos. 

LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra. 

B2.7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para seleccionar e 

recoller información, ampliar coñecementos e aplicalos en traballos persoais. 

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte 

informático para obter datos e información para realizar traballos individuais 

ou en grupo. 

B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos. LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do 

contexto. 

LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa 

intención comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade. 

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar 

os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos 

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, 

presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e 

a intención. 

LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, 

hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios. 

B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 

eficiente e responsable para a procura e tratamento da información. 

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información. 

LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma. 

B2.10. Desenvolver o Plan lector que dea resposta a unha planificación 

sistemática de mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura. 

LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con 

seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma. 

LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
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referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións. 

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola 

lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa 

opinión sobre os textos lidos. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, 

respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a 

caligrafía, orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 

textos literarios, folletos informativos e literarios, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, 

solicitudes, …. 

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando 

as normas gramaticais e ortográficas. 

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás 

características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa 

capacidade creativa na escritura. 

B3.2. 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, revisándoos para melloralos e avaliando, coa axuda de guías, as 

producións propias e alleas. 

LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do 

ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e 

utilizando unha expresión persoal. 

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 

acentuación e ortográficas propias do nivel. 

LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. 

LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar 

notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais. 

B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver dúbidas sobre a lingua, o LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de 
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uso ou a ortografía das palabras. escritura. 

B3.4. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas da 

área. 

LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados 

procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas). 

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte 

papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo 

información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan 

de traballo e expresando conclusións. 

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a 

procura, selección e organización da información de textos de carácter 

científico, xeográfico ou histórico. 

B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles que 

desenvolvan a sensibilidade, a creatividade e a estética. 

LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma 

persoal. 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que 

impida discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas 

e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista. 

B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de resposta a unha planificación 

sistemática de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, 

redacción, revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento 

autor/a-lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de 

que se trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. 

- Reescribe o texto. 

LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita 

dos seus compañeiros.  

B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 

eficiente e responsable para presentar as súas producións. 
LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear 
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táboas e gráficas. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

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. Identifica todas 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 ou oracións. 

LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos 

nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos 

os verbos. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

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

lingua. 

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 

homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras 

derivadas. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, 

consecuencia, finalidade... 

LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. 

Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en 

diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra 

(derivadas e sinónimas). 

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias 
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que lle ofrece o dicionario. 

LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 

producións escritas. 

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 o discurso nos diferentes tipos de 

producións. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e 

número na expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as 

palabras dun texto. 

LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.  

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na 

aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo 

da aprendizaxe. 

B4.6. Coñecer 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. 

LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características relevantes 

(históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en 

España. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 

información e considerala como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 

persoal de máxima importancia. 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos 

literarios narrativos, poéticos e dramáticos. 

B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, 
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literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 

interpretar algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, personificacións, 

hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as principais convencións 

formais dos xéneros. 

literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, 

hipérboles e xogos de palabras en textos literarios. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns ou adiviñas. 

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e 

sinónimos en textos literarios. 

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 textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 

teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 

B5.5. Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á 

idade e de producións propias ou dos compañeiros, utilizando adecuadamente 

os recursos básicos dos intercambios orais e da técnica teatral. 

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos 

literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción 

propia. 

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, 

poemas, cancións, refráns e adiviñas. 

 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

LCB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 
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1.2 Matemáticas  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

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. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os 

patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade e os erros que se 

producen. 

B1.2. Realizar e presentar informes sinxelos sobre o desenvolvemento, 

resultados e conclusións obtidas no proceso de investigación. 

MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, 

expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións 

obtidas. 

B1.3. Planificar e controlar as fases do método de traballo científico en 

situacións apropiadas ao seu nivel. 

MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as 

refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou 

funcionais. 

B1.4. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo 

matemático. 

MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero 

e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da situación. 

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e 

investigar conxecturas e construír e defender argumentos. 

B1.5. Superar bloqueos e inseguridades ante resolución de situacións 

descoñecidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. 

 

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos 

numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e 

defender argumentos. 
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B1.6. Seleccionar e utilizar as ferramentas tecnolóxicas e estratexias para o 

cálculo para coñecer os principios matemáticos e resolver problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando 

documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), 

buscando, analizando e seleccionando a información relevante, utilizando a 

ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

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. 

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. 

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. 

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais. 

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. 

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis 

próxima. 

B2.4. Utilizar as propiedades das operacións, as estratexias persoais e os 

diferentes procedementos que se usan segundo a natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación e 

calculadora). 

MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10. 

B2.5. Utilizar os números enteiros, decimais, fraccionarios e as porcentaxes 

sinxelas para interpretar e intercambiar información en contextos da vida 

cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións. 

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 

establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como 

operadores na interpretación e resolución de problemas. 
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MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias. 

B2.6. 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 

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula 

o produto dunha fracción por un número. 

MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais. 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese. 

B2.7. Iniciarse no uso das porcentaxes e a proporcionalidade directa para 

interpretar e intercambiar información e resolver problemas en contextos da 

vida cotiá. 

MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar 

partes. 

MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes. 

MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais. 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei 

do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria. 

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de 

tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por 

escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as 

solucións obtidas. 

B2.8. 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. 

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

decimais e fraccións). 

MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, 

números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras. 

MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. 

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. 

MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das 
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súas cifras. 

MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. 

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

B2.9. Identificar, 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. 

MTB2.9.1. 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. 

MTB2.9.2. 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. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

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, superficies e volumes de 

obxectos e espazos coñecidos 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. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida. 

B3.2. Operar con diferentes medidas MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e 

volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de 

antemán. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou 

masa dada en forma complexa e viceversa. 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
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B3.4. Utilizar as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades 

noutras da mesma magnitude, expresando os resultados en unidades de 

medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido 

e aplicándoo á resolución de problemas. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e 

volume. 

MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as 

estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados. 

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 

convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e 

por escrito o proceso seguido. 

B3.5. Coñecer o sistema sesaxesimal para realizar cálculos con medidas 

angulares. 
MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando 

e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de 

resolvelo. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

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 posicións relativas de rectas e 

circunferencias. 

MTB4.1.2. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 

consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice… 

MTB4.1.3. Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, 

distancias, ángulos, xiros… 

MTB4.1.4. Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer representacións 

elementais no espazo. 

MTB4.1.5. Identifica en situacións moi sinxelas a simetría do tipo axial e 

especular. 



 
 
6º Primaria 
 

 17 

B4.2 Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 

trapecio e rombo. 
MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, 

identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos. 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a 

construción e exploración de formas xeométricas. 

B4.3. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, 

trapecio e rombo. Calcular a área de figuras planas. 
MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

MTB4.3.2. 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. 

B4.4. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e 

círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo. 

B4.5. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de 

referencia e de obxectos ou situacións familiares. 
MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e 

elabora representacións espaciais (planos, esbozos de itinerarios, 

maquetas,…), utilizando as nocións xeométricas básicas (situación, 

movemento, paralelismo, perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e 

superficie). 

B4.6. Identificar, 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. 

MTB4.6.1 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. 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando 

as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto, propoñendo outras formas de 

resolvelo. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
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B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns 

recursos sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineais… comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares. 

B5.2. Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de 

datos relativos ao contorno inmediato. 
MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do 

seu contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias absolutas e 

relativas. 

MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 

centralización: a media aritmética, a moda e o rango. 

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, 

poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.  

MTB5.2.4. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se 

presentan mediante gráficas estatísticas. 

B5.3. 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. 

MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio. 

B5.4. 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. 

MTB5.4.1. Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos (moedas, 

dados, cartas, loterías…) 

B5.5. 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. 

MTB5.5.1. 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. 

MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 

comprobando, e interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras 

formas de resolvelo. 
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1.3 Lingua Galega 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes da radio, da televisión ou 

da internet, interpretando as intencións explícitas así como as intencións, 

opinións e valores non explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, 

procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e 

elaborando un resumo. 

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 

distinguindo a información da opinión. 

B1.2.Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de 

comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e 

valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, 

clasificar, comparar e relacionar informacións. 

B1.3. Interpretar a retranca, a ironía e os dobres sentidos, entendendo a 

primeira como un trazo característico da lingua galega 
LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres 

sentidos. 

LGB1.3.2. Recoñece a retranca como un trazo característico da lingua galega. 

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. 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. 

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o 

dicionario se é preciso. 

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 

LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e 
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axusta a este a súa produción. 

B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos e 

das demais 
LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de 

fala orais, sen interromper. 

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. 

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. 

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. 

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para 

reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa 

interlocutora. 

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume. 

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando 

preguntas. 

B1.7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 
LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin 

repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada 

contexto. 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación 

axeitada e propia da lingua galega. 

B1.8. Elaborar textos propios dos medios de comunicación. LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación. 

B1.9. Reforza a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais coa utilización 

de elementos propios da linguaxe xestual. 
LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... 

para reforzar o sentido das súas producións orais. 
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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 activamente 

ao traballo en grupo. 

B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo. 

B1.12. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista. 

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

B1.13. Recoñecer e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua galega. LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades 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. 

B1.14. Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: 

sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación... 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 

textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar 

inferencias determinando intencións e dobres sentidos. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos 

medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, 

descritivo, expositivo e argumentativo). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 

deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. 

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres 

sentidos en textos. 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de 
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cohesión. 

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia 

información, opinión e publicidade. 

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 

atopa nos textos. 

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 

necesidades de cada momento. 

B2.2. Interpretar e comprender a información procedente de gráficos, 

esquemas e ilustracións. 
LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas 

conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a 

acompaña. 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e 

resumindo seu contido. 
LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e 

secundarias. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. 

B2.4. Utilizar estratexias para mellorar a lectura. LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do 

título e as ilustracións. 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión 

integral, cando é preciso. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun 

texto. 
LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a 

información nun texto. 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información 

dun texto. 

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

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. 



 
 
6º Primaria 
 

 23 

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. 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar 

escoitando, obter nova información... 

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do centro, así como as virtuais, con 

autonomía abonda, comprendendo como se organiza e colaborando no seu 

coidado e mellora. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e 

informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter datos e 

informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora. 

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con 

autonomía. 

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. 

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. 

B2.11. Amosar autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 
LGB2.11.1. Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do 

seu interese. 

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

B2.12. Analizar textos escritos en diferentes variedades da lingua galega. LGB2.12.1. Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da 

lingua galega. 

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza 

lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora. 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

B3.1. Usar 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, guións ou mapas conceptuais. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 

cohesionando os enunciados. 

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. 

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. 

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

B3.2. Producir textos 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, programas... 

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de 

comunicación, imitando modelos. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 

descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada 

xénero. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado. 

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou 

familiar ou dos medios de comunicación. 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar 

información. 
LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e 

comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 
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B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos 

e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: 

carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas... 

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica. 

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

B3.5. Usar de maneira autónoma as TIC para a busca de información, 

tratamento dos textos e realización de presentacións. 
LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario. 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos. 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos 

textos e contribúan á súa ilustración creativa. 
LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión 

dos textos e ilustralos de maneira creativa. 

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 traballos escritos, en calquera soporte. 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 

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, preposición, 

conxunción e interxección. 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non 

persoais dos verbos. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a 

sílaba tónica das átonas. 

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, 

interrogativo, exclamativo e imperativo. 

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 

complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
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número e recoñece os complementos do nome. 

B4.2. Coñecer e aplicar 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 correctamente as normas de acentuación xerais e de 

acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe 

adecuada nas producións orais e escritas. 
LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome 

átono. 

B4.4. Recoñecer e empregar axeitadamente os conectores, así como outros 

elementos de cohesión. 
LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, 

consecuencia, finalidade, contradición, condición... 

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, 

deixe, elipse, sinónimos... 

B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e transformar oracións activas 

en pasivas, e viceversa, para mellorar a comprensión e a produción de textos. 
LGB4.5.1. Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito.. 

LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa. 

B4.6. Transformar un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo 

indirecto e viceversa. 
LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo 

indirecto e viceversa. 

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 para buscar calquera palabra, 

seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto. 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e 

compostas. 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 

polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

B4.8. Coñecer as características relevantes da lingua galega e identificar e 

valorar esta lingua dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e 
LGB4.8.1. Identifica as características relevantes (históricas, socioculturais...) 

da lingua galega. 
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de Europa. LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

B4.9. Establecer relacións entre as diversas linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos 

comunicativos na lingua galega 

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a 

aprender. 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, 

ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou 

está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

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, 

cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptacións 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 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 de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, 

así como temas e tópicos recorrentes. 
LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros 

literarios: narrativa, poesía e teatro. 

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, 

metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras. 

LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. 
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B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos dados. LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para 

comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas. 

B5.5. Participar activamente en dramatizacións de textos literarios diversos. LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios 

diversos. 

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. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, 

sociais e culturais. 
LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da 

cultura galega, amosando interese e respecto. 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 

relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. 
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1.4 Ciencias da natureza 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1.1. Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 

delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando 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 para o rexistro de plan de 

traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.  

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.  

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de 

páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).  

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos 

de carácter científico. 

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, identificando os criterios e as 

consecuencias das decisións tomadas.  

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 estudar e traballar de forma eficaz, 

individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica 

de conflitos.  

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.  

B1.4. Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 
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presentar informes coas conclusións en diferentes soportes. necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.  

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 individual ou en equipo na realización 

de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.  

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

B2.1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das 

funcións vitais do corpo humano e establecer algunhas relacións fundamentais 

entre elas e determinados hábitos de saúde.  

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización 

das funcións vitais do ser humano.  

B2.2. Coñecer o funcionamento de células, tecidos, órganos, aparellos, 

sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc.  

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos 

respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais 

funcións.  

B2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento 

do corpo, adoptando estilos de vida saudables e coñecendo as repercusións 

para a saúde.  

 

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o 

coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.  

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando 

as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.  

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.  

CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que 

melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, 

potabilización da auga etc.).  

CNB2.3.5. Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e 

reais.  

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, 

órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e 
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aparellos e sistemas: identificando as principais características e funcións.  funcións de cada un deles.  

B3.2. Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás 

súas características e tipos.  

 

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos:  
 
- Reino animal.  
- Reino das plantas.  
- Reino dos fungos.  
- Outros reinos.  
 
CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.  

CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.  

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. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.  

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, 

litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.  

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo 

fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.  

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación 

científica. 

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, 

utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, 

comunicando de xeito oral e escrito os resultados.  

BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 

B4.1. Coñecer leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a 

transmisión da corrente eléctrica, os cambios de estado e as reaccións 

químicas: a combustión, a oxidación e a fermentación.  

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 

achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como a 

reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado.  

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para 
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 achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: 

combustión, oxidación e fermentación.  

B4.2. Coñecer as características das fontes de enerxía e materias primas 

renovables e non renovables e relacionalas co desenvolvemento enerxético e 

sostible.  

 

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das 

diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e 

química  

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización 

das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, 

radioactividade, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento 

sostible.  

B4.3. Planificar e realizar sinxelas investigacións para estudar o 

comportamento dos corpos diante das forzas, a luz, a electricidade, o 

magnetismo, a calor ou o son.  

 

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no 

movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das 

achegas de enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado obtido.  

CNB4.3.2. Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor 

no aumento de temperatura e dilatación dalgúns materiais.  

B4.4. Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre diferentes 

fenómenos físicos e químicos da materia.  

 

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios 

de estado e a súa reversibilidade.  

CNB4.4.2. Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, 

filtración, evaporación ou disolución.  

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias 

sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da 

materia, en diferentes soportes.  

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións 

químicas: combustión, oxidación e fermentación.  

CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos 

instrumentos de observación e dos materiais de traballo.  
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BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

B5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos.  

 

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o 

número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.  

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das 

máquinas.  

CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos 

aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas.  

B5.2. Planificar a construción de obxectos e aparellos cunha finalidade previa, 

empregando fontes enerxéticas, operadores e materiais apropiados, 

realizando o traballo individual e en equipo e proporcionando información 

sobre que estratexias se empregaron.  

CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou 

condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, 

ponte, tobogán etc.). 

B5.3. Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que rexen a 

transmisión da corrente eléctrica.  

 

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica 

algúns efectos da electricidade.  

CNB5.3.2. Observa e identifica as principais características dos imáns e 

relaciona electricidade e magnetismo.  

B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía. Identificar os 

beneficios e riscos.  

 

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 

humanidade.  

CNB5.4.2. 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.  
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1.5 Ciencias sociais 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1.1.Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas).  

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a 

analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o 

comunica oralmente e/ou por escrito.  

B1.2.Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para obter 

información e como instrumento para aprender, e expresar contidos sobre 

Ciencias sociais.  

 

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, 

blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos 

temas tratados.  

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, 

gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.  

B1.3.Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia 

no estudo.  

 

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.  

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados 

coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.  

B1.4.Realizar traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñan 

a busca, selección e organización de textos de carácter social, xeográfico ou 

histórico, amosando habilidade para traballar tanto individualmente como de 

maneira colaborativa dentro dun equipo.  

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que 

supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, 

social e histórico.  

B1.5.Valorar o traballo en grupo, amosando actitudes de cooperación e 

participación responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia 

cara ás ideas e achegas alleas nos diálogos e debates.  

 

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en 

equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do 
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funcionamento democrático.  

B1.6.Respecta a variedade dos diferentes grupos humanos e valora a 

importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a 

base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente 

compartidos.  

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os 

diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os 

dereitos humanos universalmente compartidos.  

B1.7.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social creando 

estratexias para resolver conflitos e empregando códigos de conduta 

xeralmente aceptados.  

 

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e do 

centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos entre seus 

compañeiros. 

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente 

aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia, barrio etc.). 

B1.8.Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver 

conflitos, fomentando os valores democráticos.  

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver 

conflitos e fomenta os valores democráticos. 

B1.9.Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor aumentando as 

capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións 

innovadoras.  

 

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito 

emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean.  

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.  

B1.10.Desenvolver actitudes en cooperación e de traballo en equipo, así como 

o hábito de asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio.  

 

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora 

as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.  

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e 

acepta responsabilidades.  

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1.Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, 

interpretando a súa escala e signos convencionais.  

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os 

planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos 

convencionais máis usuais que poden aparecer nel.  
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B2.2.Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan 

nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o determinan.  

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o 

determinan.  

B2.3.Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que o 

compoñen e as características dos principais paisaxes de España e de Europa. 
CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as 

características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa 

diversidade. 

B2.4.Identificar as principais unidades de relevo de Europa, os seus climas e a 

súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa.  

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes 

hidrográficas e o seu clima.  

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de 

Europa.  

B2.5.Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, 

identificando o uso sostible dos recursos naturais propoñendo unha serie de 

medidas necesarias para o desenvolvemento sostible da humanidade, 

especificando os seus efectos positivos.  

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando 

unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións 

ambientais do nosos planeta.  

B2.6. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o 

cambio climático.  

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as 

actuacións responsables para frealo.  

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3.1.Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas 

vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea.  

 

CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos 

políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas 

capitais.  

CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na 

Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o 

mercado único e a zona euro.  

B3.2.Comprender e interpreta os principais conceptos demográficos e 

calculalos a partires dos datos de poboación.  

CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que 

inciden nesta e defíneos correctamente.  

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no 
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estudo da poboación.  

B3.3.Distinguir as principais características española e europea, explicando a 

súa evolución e a súa distribución demográfica e representándoa 

graficamente.  

CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e 

europea.  

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e 

describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou 

a natalidade.  

CSB3.3.3.Describe os factores que condicionan a distribución da poboación 

española e europea.  

CSB3.3.4.Describe a densidade de poboación de España comparándoa 

mediante gráficos coa media da Unión Europea.  

B3.4.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.  

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de 

emigrantes ao noso país.  

CSB3.4.2.Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: 

superpoboación, envellecemento, inmigración, etc.  

B3.5.Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores 

económicos, describir as características destes recoñecendo as principais 

actividades económicas de España e Europa . 

 

CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica 

distintas actividades no grupo ao que pertencen.  

CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e 

terciario en España e Europa e as súas localizacións nos territorios 

correspondentes.  

B3.6.Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas distinguindo 

publicidade educativa e publicidade consumista.  

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e 

explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos 

concretos.  

B3.7.Tomar conciencia do valor do diñeiro e dos seus usos mediante un 

consumo responsable e o sentido do aforro.  

 

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a 

cada un deles.  

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno 
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presuposto persoal.  

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos 

e recompilando información.  

B3.8.Comprender os beneficios que ofrece o espírito emprendedor.  CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos 

membros dunha sociedade.  

B3.9.Explica as características esenciais dunha empresa, especificando as 

diferentes actividades e formas de organización que poden desenvolver 

distinguindo entre os diferentes tipos de empresas.  

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o 

sector económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven.  

CSB3.9.2.Describe diversas formas de organización empresarial.  

CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a 

economía, ilustrando as definicións con exemplos.  

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4.1.Explicar as características de cada tempo histórico e certos 

acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da 

historia. 

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da 

historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios 

e finais nomeando algunhas fontes da historia representativas de cada unha 

delas.  

 

B4.2.Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para 

ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.  

 

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do 

pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos.  

 

B4.3.Identificar, localizar no tempo e no espazo e comprender os procesos e 

acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais, máis relevantes da 

historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.  

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das 

distintas idades da historia en España.  

CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da 

historia de España describindo as principais características de cada unha delas.  

CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social 
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de España das distintas épocas históricas estudadas.  

CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e 

culturais das distintas etapas da historia de España citando os seus 

representantes máis significativos.  

CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. 

XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea.  

CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española actual, e valora o 

seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea.  

B4.4.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.  

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e 

mellora.  

CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que 

debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental 

nos achega para o coñecemento do pasado.  

B4.5.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. 

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando 

visita un museo ou un edificio antigo.  

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a 

riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.  
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1.6 Educación en valores 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1.1. Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade 

persoal 

VSCB1.1.1. Explica o valor da respectabilidade e da dignidade persoal. 

VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna. 

VSCB1.1.3 Coñece e asume os rasgos característicos da súa personalidade, 

poñéndoos de manifesto asertivamente. 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as 

emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.1. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva. 

VSCB1.2.2. Describe o valor da reestruturación cognitiva e a resiliencia. 

VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á 

resolución de conflitos. 

VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que 

respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

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. 

VSCB1.3.2. Explica razóns para asumir as súas responsabilidades durante a 

colaboración. 

VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación 

responsable da execución das tarefas. 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para superar frustracións e sentimentos negativos 

ante os problemas. 

VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de problemas sociais. 

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 
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B1.5. Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de decisións 

persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e aos demais. 

VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións éticas. 

VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes 

de tomar unha decisión ética. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para 

conseguir logros persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para 

abordar proxectos sobre valores sociais 

VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións 

potencialmente efectivas 

VSCB1.6.3. Razoa a importancia da iniciativa privada na vida económica e 

social. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2.1. Utilizar habilidades de escoita e o pensamento de perspectiva con 

empatía. 
VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. 

VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e 

pensamentos que subxacen no que se está a dicir. 

VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas 

para expresarse. 

B2.2. 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. 

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo. 

VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. 

B2.3.Empregar a aserción VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positiva. 

VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto. 

B2.4. Dialogar creando pensamentos compartidos con outras persoas para 

atopar o mellor argumento. 
VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido adecuado á expresión dos e das demais. 

VSCB2.4.2.utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: clarificación, 

parafraseo, resumo, reestruturación, reflexo de sentimentos. 
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B2.5.Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 

sociais. 
VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. 

VSCB2.5.2. Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence. 

B2.6. Analizar criticamente as consecuencias dos prexuízos sociais, 

reflexionando sobre os problemas que provocan e o seu efecto nas persoas 

que os sofren. 

VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais. 

VSCB2.6.2.Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as 

persoas do contorno social próximo. 

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu 

contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos. 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

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. 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais 

compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na 

aula. 

B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 
VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais. 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva. 

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.Explica o concepto de norma. 

VSCB3.3.2. Infire a necesidade das normas da súa comunidade educativa 

VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio. 

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. 

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, 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo. 

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións. 

VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, 
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intencións e posicionamentos persoais. intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais. 

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos 

de vista das partes en conflito. 

B3.5. Practicar o altruísmo no contorno próximo sensibilizando sobre o seu 

valor. 
VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando 

exposicións orais sobre o seu valor e cometidos. 

VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade 

educativa. 

B3.6. 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. 

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares. 

VSCB3.6.2. 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. 

B3.7. Comprender o que é un dilema moral e resolver dilemas morais para 

detectar prexuízos relativos ás diferenzas culturais. 
VSCB3.7.1. Expresa o que é un dilema moral. 

VSCB3.7.2.Realiza xuízos morais. 

VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e simuladas. 

VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais en relación a prexuízos relativos ás 

diferenzas culturais. 

B3.8. 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. 

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade 

de oportunidades… 

VSCB3.8.2. Analiza feitos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías 

étnicas, reclusión en campos de concentración, o holocausto, segregación por 

enfermidade. 

VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de 

estereotipos no contexto escolar. 

B3.9. Expresar a relevancia de preservar os dereitos de libre expresión e 

opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión realizando 
VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión. 

VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias. 
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traballos de análise e síntese. VSCB3.9.3. Relaciona diferentes culturas e relixións coas formas de 

pensamento de persoas pertencentes a elas. 

VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre 

expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión. 

B3.10. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos 

e corresponsabilidade de homes e mulleres. 
VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de 

oportunidades de homes e mulleres. 

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, organizacións e servizos públicos que garanten os dereitos e 

deberes dos cidadáns e cidadás no seu contorno. 

VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os valores implícitos en diversas situacións, de 

acordo cos que constitúen a vida en común nunha sociedade democrática. 

VSCB3.11.2. Razoa a contribución de diferentes institucións, organizacións e 

servizos públicos en relación á garantía dos dereitos e deberes dos cidadáns e 

cidadás. 

B3.12. Crear un sistema de valores propios realizando xuízos morais baseados 

nos dereitos e deberes básicos do Estatuto de autonomía e da Constitución 

española. 

VSCB3.12.1. Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución española. 

VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados. 

VSCB3.12.3. Participa no benestar do contorno próxima baseándose nos 

dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás. 

B3.13. Comprender a importancia da contribución dos cidadáns e cidadás aos 

servizos públicos e aos bens comúns a través dos impostos realizando 

razoamentos críticos. 

VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución 

cidadá ao ben da sociedade. 

VSCB3.13.2. Explica a función dos impostos de proporcionar recursos sociais 

que melloran a calidade de vida dos cidadáns e cidadás. 

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar 

impostos. 

B3.14.Valorar o uso responsable das fontes de enerxía no planeta 

concienciándose do respecto ao contorno e desenvolvendo a capacidade 

crítica cara aos acontecementos que o modifican. 

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica 

as consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía. 

VSCB3.14.2. Investiga os efectos do abuso de determinadas fontes de enerxía. 

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non 
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contaminado para a saúde e a calidade de vida. 

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades 

humanas contaminantes. 

B3.15 . Ser capaz de realizar  primeiros auxilios e tomar medidas preventivas, 

valorando a importancia de previr accidentes domésticos. 
VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a 

saúde e a calidade de vida. 

VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios. 

B3.16. Empregar as novas tecnoloxías desenvolvendo valores sociais e cívicos 

en contornos seguros. 
VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. 

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital. 

B3.17. Analizar criticamente a influencia da publicidade sobre o consumo 

empregando as novas tecnoloxías. 
VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as 

persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario. 

VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as 

conclusións mediante traballos creativos. 

VSCB3.17.3. Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos de consumo 

innecesario. 

B3.18. Investigar sobre a prevención de accidentes de tráfico xerando 

iniciativas e alternativas persoais. 
VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos 

accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de 

comunicación. 

VSCB3.18.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de 

tráfico e expón as súas conclusións. 

VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr 

accidentes de tráfico. 
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Todas as materias anteriormente citadas seguen o mesmo criterio: 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Tendo en conta as notas da 1ª e 2ª avaliación (presencial) mais a actitude 

positiva demostrada polo alumnado a partir do confinamento. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Observacións directas do traballo e a actitude de cada alumno no día a día nas 

avaliacións presenciais e posteriormente na nova etapa.  

Análise e valoración cualitativa das tarefas creadas para esta situación e do 

progreso individual e colectivo.  

 

Cualificación final 

Media das dúas primeiras avaliacións con posibilidade de mellorar a 

cualificación dependendo da súa participación nos traballos de reforzo e 

ampliación telemáticos.  

Procedemento para obter a cualificación final de curso 

Cualificación individual [1ª-2ª avaliación] (80%), Traballos 3ª avaliación (10%), 

Actitude (5%), Capacidade de autocrítica e superación (5%) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

Actividades  

As actividades tipo foron: 

Matemáticas, repaso reforzo e ampliación de contidos 

LC e LG lectura con competencia lectora, repaso, reforzo en ortografía, gramática, literatura e composicións 

escritas varias (Cómics, cartas, “Día do libro”...) 

CCNN e CCSS repaso reforzo, esquemas, visionado de vídeos e páxinas web dos distintos temas, traballos de 

pequenas investigacións como “O camiño de Santiago”... 

En Valores tamén vídeos de dalgúns valores(empatía, amizade, inclusión, esforzo...)e exercicios de 

comprensión destes curtos antes citados.  

Seguimos participando nos proxectos que vía TICs nos chegan tanto da Biblioteca, como de EDL e outros 

departamentos, mantendo deste xeito a conexión entre o alumnado e o profesorado. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

O 100% de todos os alumnos posúen conectividade posibilitando unha comunicación diaria, activa e fluída. De 

todas formas, certas familias/alumnos teñen unha actividade máis pasiva ca outros. 

Entón, todos os alumnos reciben a mesma información excepto os alumnos de integración que a maiores 

reciben material adaptado. 

Materiais e recursos 

Os materiais que se utilizaron foron os libros da 2ª avaliación que estaban nas casa do alumnado. A partires de 

aí foron fichas de repaso, reforzo ou ampliación. Tamén vídeos e páxinas web adecuados os contidos de cada 

unidade repasada da segunda avaliación. 

Consideracións adicionais 

Estaba previsto que os alumnos leran dous libros por cada trimestre tanto en LG (Dúas bágoas por Máquina, 

Fina Casalderrey) como en LC (Alas de mosca para Ángel, Fina Casalderrey) e fixeran un resumo dos mesmos.  

Neste 3º trimestre o non poder facilitarllos (libros de biblioteca de aula), non serán tampouco avaliables. 
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4. Información e publicidade. 

Información ao alumnado e ás familias 

A información está chegando as familias por dous medios:  

1) Abalar  

2) Correo Gmail creado para este confinamento (cpi.cea.sexto@gmail.com) 

Se comunicará as familias as liñas xerais da avaliación a través do titor, 
polo sistema de comunicación  que se está a utilizar de modo habitual, e 
se facilitará a resolución de dúbidas mediante titorías telefónicas. Así 
mesmo se notificará da publicación da documentación na web do centro. 

 

Publicidade 

 

Publicaranse na web do centro as modificacións das programacións, no 
espazo habilitado para a documentación de centro. 
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