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1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN: 

Esta programación está deseñada para o alumnado do 1º nivel de educación primaria do 

CEIP Plurilingüe San Marcos, que se sitúa no Concello de Abegondo, na localidade de 

Abegondo. É un concello de carácter rural, sen núcleos grandes de poboación. A maioría da 

súa poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena parte da 

mesma adícase aos traballos propios do campo. O centro consta de dous edificios unidos por 

un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro consta de 31 

docentes (oito titores en Infantil, 12 titores en Primaria e 11 especialistas -3 de Inglés, 2 de 

Educación Física, dous PT, unha de Música, outra de Relixión, outra de AL e a Orientadora) 

e ten un total de 324 alumnos. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación 

Primaria e 6 de educación infantil, que ten un horario de xornada de 9:45 a 16:30 - nos 

meses de outubro a maio, tendo xornada mixta nos de setembro e xuño nos que o horario 

é de 9:45 a 14:15 de martes a venres, manténdose os luns o horario proposto para os meses 

de outubro e maio- e consta dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar. 

O grupo de 1º educación de primaria está constituído por un total de 28 alumnos distribuídos 

en dúas aulas de 14 alumnos cada unha. Entre as características mais importantes do mesmo, 

cómpre mencionar que todos os alumnos (agás un deles que viu este curso dun colexio de 

Betanzos) estiveron escolarizados no centro no curso anterior; case todos teñen como lingua 

vehicular o castelán. 

O profesorado que lle imparte docencia é o seguinte: 

 

1ºA Lucía López Carro (sustituída 
por Lucía López Rey) 

1ºB e 
Plástica 

nos 
cursos 
de 1º e 

2º 

Pablo Sánchez Planas 

E.Física 
e 

Sociais 
(1ºB) 

Arturo Castro-Rial Bobillo 

Relixión María Teresa Alonso Sanmartín 

           Inglés Raquel López Pérez 

E. Musical Cristina Sánchez Veiga 

       AL Sofía Arrebola Méndez 

 



 

2) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
 
 

CNB1.1. 

CNB 

1.1.1. 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. 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación 

de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

 
X 

   
X X 

 

CNB1.2. 

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. 

  
X 

  
X 

  
X 

 
X 

 
 

 
CNB2.1. 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas 

valorando a diversidade. 

 
X 

 
X 

   

CNB2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.  X  X    

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e 

alleos. 

X X 
 

X 
   

 
 

CNB2.2. 

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada.  X  X    

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os hábitos de hixiene e o tempo 

de lecer coa propia saúde. 

 
X 

 
X 

   

 

CNB2.3. 
CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na alimentación diaria e aplica o 

menú semanal de merendas na escola. 

 
X 

    
X 



 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

 
CNB3.1. 

CNB3.1.1. Explica as principais 

empregando diferentes soportes. 

diferenzas entre plantas e animais X X 
     

CNB3.1.2. Identifica e describe, con criterios elementais, animais e 

plantas do seu contorno. 

X X 
     

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

 

CNB3.2 
CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos 

empregando diferentes soportes. 

X X X 
  

X X 

 
 

CNB4.1. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola.  X  X   X 

CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na 

escola. 

 
X 

 
X 

   

 

CNB4.2. 
CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e 

obxectos de uso cotián. 

 
X 

     

 

 
 

CNB5.1. 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e 

evita estereotipos sexistas. 

X X 
 

X 
   

CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de 

uso cotián 

empregándoos con seguridade e evitando estereotipos sexistas. 

  
X 

  
X 

   
X 

 

CNB5.2. 

CNB5.2.1. Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador 

cando traballa con el. 

X X X 
    

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



 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

 

 
CSB1.1. 

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. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 

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. 

    
X 

  
X 

 
X 

 

 
CSB1.2. 

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. 

    
 

X 

  
 

X 

 

 

CSB1.3. 
CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica 

de estudo. 

     
X 

 

CSB1.4. 
CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. X X  X    

 

 
CSB2.1. 

CSB2.1.1.Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna 

natural, empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

 
X X 

  
X 

 

CSB2.1.2 

próxima. 

Describe os elementos básicos da súa contorna máis X X 
     

CSB2.2. CSB2.2.1.Describe as características principais do aire e da auga. X X      



 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

CSB2.3. 
CSB2.3.1.Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso 

responsable destes elementos ten na súa contorna máis próxima. 

X X 
 

X 
   

 

CSB2.4. 

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. 

 
X 

 
X 

 
X 

    

 

CSB2.5. 
CSB2.5.1.Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e 

comprobación sobre o tempo atmosférico local. 

       

CSB2.6. CSB2.6.1.Nomea os elementos presentes no ceo e explica a 

importancia que o Sol ten para a vida. 

X X 
     

CSB2.7. 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. 

 
X 

   
X 

 

 
CSB2.8. 

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. 

  
X 

    
X 

 

CSB2.9. CSB2.9.1.Identifica algunha medida para a conservación da natureza 

máis próxima. 

 
X 

 
X 

   

 
CSB3.1. 

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. 

  
X 

  
X 

  
X 

 

CSB3.2. CSB3.2.1.Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as 

tarefas que desenvolven e as respectan. 

X X  X    



 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

CSB3.3. CSB3.3.1.Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e 

na escola. 

   
X 

   

 
 

CSB3.4. 

CSB3.4.1. Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e 

coñece e explica o uso que se fai delas. 

 
X 

   
X 

 

CSB3.4.2.Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as 

diferenzas. 

X 
   

X 
  

CSB3.5. CSB3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa 

casa nalgunha delas. 

X X 
     

CSB3.6. CSB3.6.1.Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna 

segundo os seus usos, funcións e características. 

 
X 

   
X 

 

CSB3.7. CSB3.7.1.Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

   
X 

 
X 

 

 
CSB3.8 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
CSB4.1. 

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. 

 
X 

   
X 

  
X 

 

CSB4.2. CSB4.2.1.Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos 

membros da súa familia. 

X 
  

X 
 

X 
 

CSB4.3. 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 

X X      



 

 

 

 
 características.        

 

 
 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 
LCB1.1. 

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

propias. 

X 
  

X 
 

X 
 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita e respecta a 

quenda de palabras. 

X 
  

X 
 

X 
 

 

LCB1.2. 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 

verbais para 

comunicarse oralmente. 

 
X 

   
X 

   

 
 
 

LCB1.3. 

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. 

 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 

X 

 
 
 

X 

LCB1.4. 
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. X       

 

LCB1.5. 
LCB1.5.1. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, 

do ámbito escolar e social. 

X 
    

X 
 

 

LCB1.6. 
LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisual sobre 

temas do seu interese. 

   
X 

 
X 

 



 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LCB1.7. LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. X    X X  

LCB1.8. 
LCB1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á representación dramática. X       

 

 
 

LCB.1.9. 

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. X      X 

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, persoas, animais obxectos e 

lugares seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de abaixo a arriba … 

X 
      

LCB1.9.3. Utilizar correctamente expresións para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, pola mañá, pola noite… 

X 
      

LCB1.10. LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

X 
  

X 
   

LCB1.11. LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. X   X  X X 

LCB2.1. LCB2.1.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, 

de variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

X 
      

LCB2.2. LCB2.2.1. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións 

co tema do texto. 

X 
    

X 
 

 
LCB2.3. 

LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxía 

textuais: carteis, 

anuncios, avisos, receitas, normas, instrucións… 

 
X 

     
X 

 

LCB2.4. LCB2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer. X       



 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LCB2.5. 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. 

 
X 

  
X 

   
X 

 

LCB2.6. LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. X   X    

LCB3.1. 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. 

 
X 

      

LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, 

narracións, poesía, noticia … 

X 
      

LCB3.2. LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con ilustracións 

redundantes. 

X 
      

LCB3.3. 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… 

 
X 

  
X 

   
X 

 

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. X     X  

LCB4.1. LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e 

fonemas como elementos fundamentais da palabra. 

X 
      

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. X       



 

 

 

 
 LCB4.1.3. Distingue nome e adxectivo en palabras significativas. X       

LCB4.1.4. Distingue xénero e número en palabras habituais. X       

LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos. X       

LCB4.1.6. Forma grupos nominais respectando as normas de 

concordancia. 

X 
      

LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos 

sinxelos. 

X 
      

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LCB4.2. LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de 

palabras significativas. 

X 
      

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. X       

LCB4.2.2. Establece comparacións entre distintos elementos. X       

LCB4.2.4. Identifica no seu contorno palabras derivadas de outras moi 

evidentes. 

X 
      

LCB4.3. 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. 

 

X 

      

LCB4.4. LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para 

compoñer textos sinxelos. 

X       



 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LCB4.5. LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións 

educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

X 
 

X 
  

X 
 

LCB4.6. LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece. 

X 
  

X 
   

LCB5.1 LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, 

poesías, cómics, adiviñas… 

X 
   

X 
  

LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e palabras, escenas de contos. X   X X X  

LCB5.2 LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos. 

X 
   

X 
  

LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en 

textos literarios (personificacións). 

X 
    

X 
 

LCB5.3. LCB5.3.1. Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer. 

X 
    

X 
 

LCB5.4. LCB5.4.1. Recrea de xeito individual e cooperativo, sinxelos textos 

literarios (contos, poemas..) a partir de pautas ou modelos dados. 

X 
   

X X 
 

LCB5.5. LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

 
X 

   
X 

 
X 

  



 

 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
MTB1.1. 

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma sinxela o proceso seguido 

na resolución dun problema simple de matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

 
X 

 
X 

     

 
 

MTB1.2. 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo 

limpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto a traballar na área de 

Matemáticas. 

  
 

X 

    
 

X 

 

MTB1.3. MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe. 

 
X X 

  
X 

 

 

MTB2.1 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99. X X      

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

contextos reais. 

X X 
     

 
 

 
 

MTB2.2. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.  X      

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 99. 

X X 
   

X 
 

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. 

 
X 

     

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



 

 

 
 

 
MTB2.3. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma 

na resolución de problemas contextualizados. 

 
X 

     

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta 

(sen levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

 
X 

     

MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos na realización de cálculos 

numéricos básicos. 

 
X 

     

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

 
MTB2.4. 

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

traballados. 

 
X 

   
X 

 

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. 

  
 

X 

    
 

X 

 
 

X 

MTB3.1. MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso e o pé.  X      

MTB3.2. MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso entre dous obxectos de uso 

habitual. 

 
X 

     

MTB3.3 MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade.  X      

MTB3.4 MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas 

relación. Minuto, hora, día, semana e ano. 

 
X 

     

MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media 

hora. 

 
X 

     

MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as        



 

 

 

 
 medidas temporais e as súas relacións.        

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
 

MTB3.5 

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. 

  
 

X 

    
 

X 

 

 

 
MTB3.6 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.  X    X  

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos 

resultados. 

  
X 

    
X 

 
X 

 

 

 
 

MTB4.1 

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. 

 
X 

 
X 

    
X 

 

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. 

 
 

X 

 
 

X 

    
 

X 

 

MTB4.2 MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en 

obxectos do contorno inmediato. 

 
X 

   
X 

 

 
 

MTB4.3 

MTB4.3.1.  Resolve  problemas  xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados. 

 
X 

   
X 

 

MTB4.3.2.  Iníciase  na  reflexión  sobre  o procedemento aplicado á 

resolución de 

 
X 

   
X X 



 

 

 

 
 problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

       

 
 

MTB5.1 

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións 

gráficas básicas. 

 
X 

   
X 

 

MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de 

gráficos. 

 
X 

   
X 

 

 

 

 
 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

VSCB1.1 

VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade.    X    

VSCB1.1.2.Expresa oralmente a súa autodescrición. X   X    

VSCB1.1.3. Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas 

características físicas e calidades persoais. 

X 
  

X 
   

 
 

VSCB1.2 

VSCB1.2.1. Identifica e comunica as súas emocións.    X   X 

VSCB1.2.2.Describe oralmente os signos físicos que acompañan as 

diferentes emocións. 

X 
  

X 
   

VSCB1.2.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo. X   X    

VSCB1.3 VSCB1.3.1.Participa na práctica de técnicas de relaxación.    X   X 



 

 

 

 
 VSCB1.3.2.Emprega algunhas estratexias que lle axudan a sentirse 

mellor. 

      
X 

VSCB1. 3.3. Interpreta o contorno e desenvólvese nel con autonomía.    X   X 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
VSCB1.4 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pautas acordadas.       X 

VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente qué e cómo aprendeu.    X  X X 

 

 

 
VSCB2.1 

VSCB2.1.1. Imita e reproduce expresións, sentimentos e estados de 

ánimo coordinando a expresión verbal coa facial e corporal. 

X 
  

X 
   

VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas con situacións vividas e 

con imaxes observadas. 

X 
  

X 
  

X 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal para comunicar afectos e 

emocións con amabilidade. 

X 
  

X 
  

X 

 

 
 

VSCB2.2 

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos 

e emocións en exposicións orais. 

X 
  

X 
  

X 

VSCB2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás ideas que expoñen outras 

persoas durante o traballo en equipo. 

X 
  

X 
  

X 

VSCB2.2.3. Conversa sobre un tema proposto e respecta a quenda de 

palabra. 

X 
  

X 
   

VSCB2.3 VSCB2.3.1. Describe oralmente as características de diferentes 

persoas. 

X 
  

X 
   

VSCB2.3.2. Recoñece e explica emocións e estados de ánimo das 

demais persoas. 

X   X    



 

 

 

 
 VSCB2.3.3. Identifica e comunica as emocións dos e das personaxes 

en fotografías, pinturas ou películas. 

X 
  

X 
  

X 

VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados,reflectindo os sentimentos e 

estados de ánimo dos e das protagonistas. 

   
X X 

  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
 

VSCB2.4 

VSCB2.4.1. Representa e dramatiza diferentes formas de vida.    X X   

VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus compañeiros e 

compañeiras, resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 

X 
  

X 
   

 
 

 

 

 
VSCB3.1 

VSCB3.1.1. Desenvolve actitudes de colaboración en situacións 

informais de interacción social. 

   
X 

  
X 

VSCB3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda aos 

compañeiros e compañeiras. 

   
X 

  
X 

VSCB3.1.3. Mantén boas relacións cos compañeiros e compañeiras.    X    

VSCB3.1.4. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais 

compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social 

na aula. 

    
X 

   
X 

 

VSCB3.2 
VSCB3.2.1.Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa 

independencia adecuada a súa idade. 

   
X 

 
X X 

 

 

VSCB3.3 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas de convivencia da aula.    X    

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e razoamentos sinxelos para 

valorar se determinadas condutas son acordes ás normas de convivencia 

escolares. 

    
X 

   
X 



 

 

 

 
 VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do material.    X    

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 
VSCB3.4 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente 

do seu sexo. 

   
X 

   

VSCB3.4.2. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes 

situacións escolares. 

   
X 

   

 

 
 

VSCB3.5 

VSCB3.5.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do 

respecto das normas de educación viaria. 

   
X 

  
X 

VSCB3.5.2. Recoñece e interpreta o significado dos sinais de tráfico de 

uso frecuente. 

   
X 

 
X 

 

VSCB3.5.3. Explica oralmente a importancia de respectar os sinais de 

tráfico. 

X 
  

X 
   

 

 
 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
LGB1.1 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais 

moi sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á 

experiencia infantil. 

 
X 

     
X 

 

 

LGB1.2 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes e específicas moi 

evidentes de documentos audiovisuais sinxelos que presenten imaxes 

e/ou sons moi redundantes co contido. 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 



 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

 
 

LGB1.3 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que 

di o interlocutor e contestando se é preciso. 

X 
  

X 
 

X X 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre 

a organización do traballo. 

X 
    

X 
 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a 

clase. 

X 
    

X X 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. X     X X 

 

 
LGB1.4 

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

exposicións, sen interromper. 

X 
  

X 
   

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións 

comunicativas cotiás. 

X 
  

X 
   

 

 
 

 

 

 
 

LGB1.5 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. X   X  X  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 

intercambios orais. 

X 
  

X X 
  

LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación 

dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 

X 
  

X X 
  

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. X   X X   

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra 

interese e unha actitude receptiva de escoita. 

X 
  

X X 
  

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. X   X X X  
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LGB1.6 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

 
X 

     
X 

 

 

LGB1.7 
LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 

traballo en pequeno grupo. 

X 
    

X X 

 

LGB1.8 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 

entoación adecuada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

 

 
LGB1.9 

LGB1.9.1. 

evidente. 

Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista X 
  

X 
   

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial 

as referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 

X 
  

X 
   

 

 
LGB1.10 

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación... 

X 
   

X 
  

LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en 

conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 
X 

  
X X 

  

LGB2.1 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. 

 
X 

  
X 

 
X 

   

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, 

propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e 

avisos ou mensaxes curtas. 

X       



 

 

 

 
 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). 

       

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LGB2.2 LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de 

ilustracións. 

X X 
 

X 
 

X X 

 
 

LGB2.3 

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

sinxelos. 

X 
    

X 
 

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

velocidade axeitada. 

X 
      

 
 

LGB2.4 

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as 

normas básicas e máis sinxelas do seu funcionamento. 

X 
  

X 
 

X 
 

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. 

 
X 

   
X 

  
X 

 

LGB2.5 LGB2.5.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus 

libros. 

X 
  

X 
 

X 
 

LGB2.6 LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación. 

X 
  

X X X 
 

LGB2.7 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 

 
X 

      

LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre X   X  X X 



 

 

 

 
 as lecturas feitas.        

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
LGB3.1 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións 

cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

 
X 

     
X 

 
X 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito 

creativo. 

X 
    

X X 

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

LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial 

atención ao uso das maiúsculas. 

X 
  

X X 
  

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 

experiencia. 

 
 

X 

     
 

X 

 
 

X 

LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,descricións 

e explicacións elementais. 

X 
    

X X 

LGB3.2 LGB3.1.6. Compón textos relacionados coa escola: listaxes,descricións 

e explicacións elementais. 

X 
    

X 
 

LGB3.3 LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe verbal 

e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

X 
  

X X X X 

 
LGB3.4 

LGB3.4.1. Usa 

procesamento. 

de xeito guiado, programas informáticos de  
X 

  
X 

   
X 

 
X 



 

 

 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LGB3.5 LGB3.5.1.   Ilustra creativamente   os seus   escritos   con imaxes 

redundantes co seu contido. 

X 
 

X 
   

X 

 

 

LGB3.6 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas 

básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e 

calidade caligráfica. 

 
X 

  
X 

   
X 

 

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

X 
  

X 
   

 
 

 
 

LGB4.1 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 

nestes, de forma xeral, palabras e sílabas. 

X 
    

X 
 

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

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

frases ou textos. 

X 
    

X 
 

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

 
LGB4.2 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
LGB4.3 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. X     X  

LGB4.3.2. Separa as palabras que conforman un enunciado. X     X  

LGB4.4 LGB4.4.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 

X 
    

X 
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LGB5.1 

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. 

 
X 

    
X 

 
X 

 

LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da literatura galega como 

fonte de coñecemento da nosa cultura como recurso de gozo persoal. 

X 
   

X 
  

LGB5.2 LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

X 
 

X 
 

X 
  

 LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

LGB5.3 LGB5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a partir de modelos 

sinxelos, para comunicar sentimentos e experiencias persoais. 

X 
  

X X 
  

LGB5.4 LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

X 
  

X X 
  

LGB5.5 LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas 

de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. 

X 
   

X 
  



 

 

 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA ( Educación Plástica será en Inglés ao existir plurilingüismo no Centro ) 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

EPB 1.1 Valora e respecta os diferentes tipos de 
expresión plástica . 

   x x   

EPB1.2 Valora a importancia da orde e limpeza nas 
súas produccións. 

   x x   

EPB1.3 Identifica tamaños e cores x x   x   

EPB1.3 Nomea e debuxa figuras xeométricas 
básicas e liñas. 

x x   x   

EPB13 Nomea as partes principais da figura 
humana 

x x      

EPB1.4 Opina sobre as produccións propias e 
alleas con vocabulario axeitado. 

x    x  x 

EPB1.5 Recoñece distintas formas de representar o 
espazo 

 x   x x  



 

 
 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

EPB2.1. Usa diferentes materiais e texturas nas 
súas producción. 

    x x  

EPB2.1. Sitúa elementos no espazo nas obras 
plásticas. 

    x   

EPB2.2. Emprega o recortado, pegado, pinceis, 
lápices para elaborar colaxes. 
Realiza mosaicos en cuadrícula. 

    X   

EPB2.3 Respecta as normas e coida espazos e 
materiais 

   x x   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

O plurilingüismo está xa impartido en todos os niveis do centro educativo. É por iso que, dentro dás nosas posibilidades en canto a 
dispoñibilidade horaria e de persoal debidamente cualificado, apostamos polas linguas estranxeiras e impartimos a materia de plástica en 
inglés en todos os cursos de primaria. 
 

A nosa intención é, sobre todo, facilitar o labor ao titor de maneira que a materia alivie dalgún modo as posibles angustias da aula 
relacionadas con este tipo de actividades á vez que introducimos o inglés como idioma vehicular para mellorar as destrezas dos 
alumnos. 
 

Nisto baseamos as nosas programacións. Pretendemos que sexa unha materia atractiva, máis se cabe do que podería ser en 
castelán, para aproveitar a dobre función que se nos ofrece. 
 
 
  
 
 

 

  
 



 

3)  RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DAS MATERIAS 
QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL 

 
 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - CCL 

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

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

LCB2.1.1. Le con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada 
tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

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

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente 

VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente, experiencias, ideas, pensamentos e emocións 
en exposicións orais. 

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

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA - CMCT 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

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. 

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

MT2.3.3 Emprega procedementos diversos na realización de cálculos numéricos 
básicos. 

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

MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando 

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

 

COMPETENCIA DIXITAL – CD 

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

CSB2.1.1. Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, 
empregando imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

LCB4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos programas e aplicacións educativos 
dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. 

LGB3.4.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento. 

 

APRENDER A APRENDER – CAA 

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. 

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

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 

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. 

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

VSCB1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente que e como aprendeu. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo. 

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

 
 
 



 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS – CSC 

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

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. 

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

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita e respecta a quenda de 
palabras. 

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

VSCB1.3.1. Participa na práctica de técnicas de relaxación. 

VSCB2.4.2. Identifica necesidades dos seus compañeiros e compañeiras, resalta as 
súas calidades e emite cumprimentos. 

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

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR – CSIEE 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

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. 

LCB1.11.1. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

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

VSCB3.2.1. Soluciona os problemas persoais da vida escolar coa independencia 
adecuada a súa idade. 

LGB1.3.4. Participa no traballo en pequeno grupo. 

 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS – CCEC 

LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

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. 

LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita pequenos contos e poemas. 

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. 

VSCB2.3.4. Dramatiza feitos observados,reflectindo os sentimentos e estados de 
ánimo dos e das protagonistas. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO: 
 

CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Unidade 1 O meu corpo 

 

Coñecer e respectar as diferenzas físicas das persoas. 

Coñecer e nomear as partes externas do corpo e as partes da cara. 

Coñecer os nomes das articulacións, a súa localización no corpo e a posibilidade de 

movementos. 

Coñecer os nomes dos cinco sentidos e os seus órganos. 

Recoñecer e discriminar diferentes formas, sons, sabores, olores e texturas. 

Diferenciar os olores e clasificalos en agradables e desagradables. 

Discriminar os sabores e a relación cos alimentos. 

Identificar diferentes sons, aplicando distintos criterios. 

Recoñecer as características do sentido da vista. Discriminar e clasificar obxectos 
atendendo á forma, á cor e ao tamaño. 

Recoñecer as características do sentido do tacto. Discriminar os obxectos polo tacto 
recoñecendo as súas características: duro-brando, áspero-suave. 

 

Unidade 2 Coido a miña saúde 

 

Coñecer os hábitos de hixiene e os obxectos que se utilizan para o aseo. 

Coñecer a importancia do descanso para a saúde. 

Coñecer e discriminar diferentes actividades saudables para o tempo libre. 

Recoñecer a importancia das revisións médicas para evitar enfermidades. 

Discriminar as posturas prexudiciais para a saúde. 

Coñecer os obxectos relacionados co deporte que protexen de danos físicos. 

 

Unidade 3 Os alimentos 

 

Coñecer os diferentes grupos de alimentos e a súa función no organismo. 

Identificar os alimentos e relacionalos co seu grupo e función. 

Coñecer as normas de hixiene en relación coa alimentación. 

Coñecer as formas de conservación dos alimentos. 

Coñecer a importancia dunha adecuada alimentación en relación coa saúde. 

 

Unidade 4 Os seres vivos 

Coñecer o significado dos conceptos de seres vivos e seres inertes 

Coñecer as características do ciclo vital dos seres vivos. 

Coñecer os medios de desprazamento dos seres vivos. 

Coñecer as diferenzas entre os animais e as plantas como seres vivo. 

 

Unidade 5 Os animais 

 

Coñecer as características dos animais vertebrados e invertebrados 

Diferenciar a forma de vida dos animais clasificándoos en salvaxes e domésticos. 

Comprender o significado de animais carnívoros, omnívoros e herbívoros, 
diferenciando uns 

animais doutros segundo este criterio. 

 

Unidade 6 As plantas 

 

Coñecer as necesidades das plantas para vivir 

Coñecer o nome das partes dunha planta. 

Coñecer as características que diferencian os tipos de plantas. 

Recoñecer as plantas cultivadas e as plantas silvestres. 

Coñecer as partes comestibles das plantas 

 

Unidade 7 Respectamos aos seres vivos 



 

 

Coñecer as pautas para o coidado e respecto dos animais. 

Coñecer o nome dalgunhas mascotas e os seus coidados. 

Coñecer as causas que provocan que existan animais en perigo de extinción. 

Coñecer as pautas para respectar e coidar as plantas. 

Coñecer as consecuencias das malas actuacións contra a natureza. 

 

Unidade 8 

Os materiais e a reciclaxe 

Coñecer os principais materiais (madeira, metal, vidro, pel e la), as súas 
características e os obxectos que se poden facer con eles. 

Coñecer o significado de reciclaxe e reutilización de materiais en relación coa 
protección do 

medio. 

Coñecer e nomear os diferentes colectores de reciclaxe e os materiais que se deben 
introducir 

neles. 

Coñecer a importancia do aforro de enerxía e as pautas para levala a cabo. 

 

Unidade 9 As máquinas axúdannos 

 

Coñecer as funcións das máquinas e das ferramentas para facilitar o traballo das 
persoas. 

Coñecer as máquinas e as ferramentas en relación con algúns traballos. 

Coñecer que as máquinas funcionan con enerxía e discriminar as ferramentas que 
funcionan 

pola forza das persoas. 

Coñecer inventos tecnolóxicos que melloran a comunicación. 

Coñecer o significado de Internet como facilitador da comunicación a nivel mundial. 

Coñecer os diferentes compoñentes dun ordenador e a súa función. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

Unidade 1 A casa 

 

Coñecer as diferentes partes dunha casa. 

Coñecer as dependencias dunha casa e as accións que se realizan nelas. 

Coñecer os obxectos relacionados con cada dependencia dunha casa. 

Coñecer as principais profesións que interveñen na construción dunha casa. 

Recoñecer os diferentes materiais que se utilizan para a construción dunha casa. 

Coñecer diferentes tipos de casas e discriminar entre casas unifamiliares e bloques 
de pisos. 

 

Unidade 2 O colexio 

 

Coñecer as actividades propias do colexio e as dependencias onde se realizan. 

Recoñecer os materiais do colexio, o seu uso e a súa localización. 

Coñecer as persoas que traballan no colexio e a súa función. 

Coñecer as ferramentas que utiliza cada traballador. 

Identificar as normas de convivencia do colexio. 

 

Unidade 3 A familia e os amigos 

 

Coñecer os principais membros da familia. 

Comprender unha árbore xenealóxica. 

Coñecer e valorar a colaboración de todos os membros da familia no ámbito 
doméstico. 

Coñecer e valorar as actividades e relacións de convivencia cos amigos. 

 

Unidade 4 A rúa 

Recoñecer os diferentes elementos da rúa e coñecer as súas funcións. 



 

Coñecer as principais normas de seguridade viaria. 

Coñecer os profesionais que coidan da rúa e a súa función 

 

Unidade 5 Aldeas, vilas e cidades 

 

Adquirir o concepto de localidade. 

Coñecer as características das aldeas: camiños, rúas, edificacións, habitantes e 
traballadores. 

Coñecer as características das vilas e cidades: rúas, edificacións, habitantes. 

Coñecer os principais edificios de servizos públicos: museo, polideportivo, hospital, 
colexio e 

biblioteca. 

Coñecer as características dos barrios 

Adquirir as normas de comportamento adecuadas cos veciños 

 

Unidade 6 Medios de transporte 

 

Coñecer o significado de medio de transporte 

Coñecer, nomear e discriminar os medios de transporte segundo o seu 
desprazamento. 

Coñecer os lugares de onde parten e chegan os medios de transporte: porto, 
aeroporto e 

estación. 

Coñecer, nomear e diferenciar os transportes individuais e os transportes colectivos. 

Coñecer as normas de comportamento e de seguridade ao viaxar nun transporte. 

 

Unidade 7 A auga, o aire e o tempo 

 

Coñecer as características da auga. 

Recoñecer os lugares da natureza onde se encontra a auga. 

Coñecer os diferentes usos da auga 

Coñecer os estados da auga 

Coñecer as características do aire 

Coñecer algúns fenómenos atmosféricos: sarabia, neve, chuvia e arco da vella. 

Interpretar os mapas do tempo e os seus símbolos 

 

Unidade 8 O sol e a paisaxe 

 

Coñecer as características do Sol 

Recoñecer os momentos do día 

Coñecer o movemento de rotación da Terra, a súa duración e as características do 
día e da 

noite. 

Coñecer os elementos naturais e humanos da paisaxe 

 

Unidade 9 O paso do tempo 

 

Coñecer os cambios que se producen nos seres vivos e nas formas de vida co paso 
do tempo 

Comprender o significado de presente, pasado e futuro. 

Coñecer os cambios evolutivos que se producen en obxectos e en máquinas. 

Coñecer o significado do termo calendario, o seu uso e a súa función 

Coñecer o número de días que ten unha semana, e nomear e secuenciar os días da 
semana. 

Coñecer o número de meses que ten un ano, os seus nomes e a orde na que se 
suceden 

Coñecer o número de días que ten cada un dos meses do ano. 

Coñecer os nomes das estacións do ano, a súa secuenciación e as características 
máis 

destacadas. 



 

 

LINGUAS CASTELÁ E GALEGA E LITERATURA 

Escoitar breves textos orais e responder axeitadamente ás preguntas de 
comprensión lectora. 

Ler breves textos escritos e responder axeitadamente ás preguntas de comprensión 
lectora. 

Ler con fluidez e cunha pronuncia adecuada frases e pequenos textos. 

Escribir con corrección frases e pequenos textos de distinta tipoloxía (contos, 
receitas, cómics, adiviñas, noticias, avisos, notas, invitacións...) 

Enriquecer e ampliar o vocabulario. 

Interiorizar, de forma non teórica, as categorías gramaticais. 

Interiorizar algunhas normas ortográficas. 

Memorizar pequenos textos orais e escritos (cancións, adiviñas, poemas, 
trabalinguas...) 

Utilizar as linguas castelá e galega como canle de expresión oral na aula de forma 
correcta, coherente e eficaz. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Coñecer os números do 0 ao 99: orde, valor e grafía. 

Establecer comparacións empregando os cuantificadores moitos/poucos/ningún, 
grande/mediano/pequeno, 

largo/curto e ancho/estreito. 

Orientarse no espazo e localizar elementos que estean lonxe/preto, arriba/abaixo 
diante/detrás, á esquerda/ á dereita dun punto determinado. 

Comprender o significado de número anterior/ número posterior e número maior / 
menor a un dado. 

Coñecer o valor de posición de cifras. 

Coñecer e empregar os números ordinais. 

Desenvolver estratexias para a resolución de problemas incidindo na aplicación de 
todos os pasos necesarios 

para a mesma: comprensión do enunciado, obtención dos datos necesarios,e a 
elección da operación correcta; así como na comprobación e revisión de resultados. 

Empregar correctamente os conceptos de unidade e de decena. 

Comprender e realizar sumas e restas en horizontal con números dunha cifra. 

Comprender e realizar operacións de sumas sen levar e levando e restas sen levar 
con números de dúas cifras. 

Comprender e realizar operacións de sumas de tres sumandos levando e sen levar 
dunha e dúas cifras. 

Medir lonxitudes e realizar estimacións con unidades naturais: palmo, paso e pé. 

Facer comparacións e estimacións sobre a capacidade e o peso dos obxectos. 

Coñecer e manexar a serie dos días da semana e dos meses do ano. 

Comprender e interpretar a lectura das horas nun reloxo analóxico: lectura e 
escritura da hora en punto e a hora e media. 

Identificar e utilizar as moedas e os billetes de euro. 

Identificar, nomear e debuxar líñas rectas e curvas, e liñas abertas e pechadas. 

Identificar, nomear e debuxar figuras planas e corpos xeométricos básicos. 

Adquirir vocabulario relacionado con conceptos matemáticos para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita. 

Iniciar procesos de interpretación de datos. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Desenvolver un autoconcepto positivo que permita a percepción e a expresión 
axustada das emocións, os seus signos físicos e os sentimentos propios e alleos. 

Recoñecer as características físicas e as calidades persoais, para favorecer a 
aceptación persoal positiva. 

Tomar conciencia da importancia de mellorar a capacidade de autocontrol 
emocional para desenvolver maior tolerancia á frustración e favorecer o crecemento 
persoal e a interacción social. 

Analizar condutas cotiás que permitan a adquisición e a autorregulación de hábitos 
saudables de autocoidado que fortalezan a autonomía. 



 

Realizar tarefas dirixidas ao incremento da adquisición de aptitudes e actitudes 
responsables en diversos contextos da vida cotiá mostrando motivación e 
entusiasmo. 

Coñecer os dereitos e os deberes das persoas, a través da Declaración dos 
Dereitos do Neno, analizando os seus dereitos con relación ao xogo, á vivenda e á 
alimentación. 

Participar en actividades que permitan a expresión e a comunicación de sentimentos 
e emocións a través de elementos da linguaxe corporal. 

 

Desenvolver a capacidade de diálogo traballando habilidades de comunicación tales 
como a escoita activa, o respecto da quenda de palabra e a expresión clara das 
ideas. 

Desenvolver a empatía para identificar as emocións e as calidades dos outros, 
apreciar a riqueza das diferenzas e comprender as súas accións. 

Realizar traballos cooperativos que permitan satisfacer as necesidades persoais e 
do grupo nun ambiente de compañeirismo e de axuda mutua. 

Valorar a participación en dinámicas recreativas de grupo como medio para gozar 
dos compañeiros e dos amigos e mellorar as habilidades sociais. 

Coñecer e respectar normas básicas de convivencia no ámbito familiar e escolar. 

Analizar condutas cotiás que favorecen as normas de convivencia no contexto 
escolar. 

Indicar experiencias positivas e negativas da vida cotiá que permitan analizar 
conflitos escolares habituais e as súas posibles solucións. 

Xerar situacións que promovan o manexo responsable dos materiais persoais e 
escolares. 

Tomar conciencia das actitudes que incitan á deterioración ou ao respecto e á 
conservación do medio. 

Coñecer as normas básicas de educación vial distinguindo os sinais de tráfico máis 
comúns que han de respectar os peóns para velar pola súa seguridade e a do resto 
das persoas. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Valorar e respectar os diferentes tipos de expresións plásticas. 

Valorar a orde e a limpeza nas produccións. 

Identificar tamaños e cores en distintos materiais. 

Nomear figuras xeométricas básicas. 

Nomear tipos de liñas: curva aberta, curva pechada e rectas. 

Nomear as diferentes partes da figura humana. 

Opinar sobre creacións propias e alleas. 

Recoñecer o plano para representar o espazo. 

Empregar distintos materiais e texturas nas súas produccións. 

Situar elementos no espazo. 

Empregar o recortado, pegado, coloreado nas produccións. 

Realizar mosaicos en cuadrícula. 

Respectar as normas e coidar os espazos e materiais. 

 

Obxectivos de inglés na área de Educación Artística: 

 
 Fomentar a adquisición e a aprendizaxe do inglés a través da área de Educación Artística 

 
 Ampliar o uso da lingua inglesa a ámbitos distintos da aula de inglés. 

 
 Mellorar no emprego das cinco destrezas: escoitar, falar, ler, escribir e interactuar –en pouca 

medida ler e escribir no curso de 1º-. 
 

 Adquisición de vocabulario específico 
 

 Utilizar o idioma inglés como medio de comunicación e non só como materia curricular da 
área de lingua extranxeira. 



 

 
 Comprender o uso do idioma extranxeiro como realidade viva que permite a interrelación co 

mundo que nos rodea. 
 
 

 

 



 

5) TEMPORALIZACIÓN, MÍNIMOS ESIXIBLES E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
CADA ÁREA: 
 

CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio 

avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  
Procedementos / Instrumentos de avaliación 

 
 
 
 
 

CNB1.1 

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. 

 

 
Busca información e comunica os 

resultados. 

  

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Textos escritos. 

CNB1.1.2 Manifesta certa autonomía 

na observación e na planificación de 

accións e tarefas e ten iniciativa na 

toma de decisións. 

 

Amosa interese no traballo e toma 

decisións con apoio do mestre ou dos 

compañeiros. 

  
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario) 

 
 
 

CNB1.2 

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. 

 

Traballa individualmente e en equipo de 

xeito guiado respectando as normas de 

convivencia e coidando o material. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario) 

CNB2.1 CNB2.1.1 Identifica semellanzas e 

diferenzas entre as persoas valorando 

a diversidade. 

Identifica as diferenzas entre as persoas 

e amosa unha actitude xeral de respecto 

cara os compañeiros e mestres. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Asemblea. 

CNB2.1.2 Recoñece partes do propio 

corpo. 

Recoñece e sinala as principais partes do 

corpo. 

X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 



 

 

 

 
      INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Entrevista. 

CNB2.1.3 Verbaliza e comparte 

emocións e sentimentos propios e 

alleos. 

 

Identifica e comparte sentimentos e 

emocións. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 
 

CNB2.2 

 

CNB2.2.1 Relaciona a vida saudable 

cunha alimentación adecuada. 

 

Coñece os hábitos alimentarios 

saudables básicos. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

CNB2.2.2 Relaciona o exercicio físico, 

os hábitos de hixiene e o tempo de 

lecer coa propia saúde. 

Coñece os beneficios para a saúde do 

exercicio físico, os hábitos de hixiene e 

do tempo de lecer e establece relacións 

críticas cos propios hábitos. 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

CNB2.3 

CNB2.3.1 Analiza os seus costumes 

na alimentación diaria e aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 

 

Compara os seus hábitos cos da escola e 

distingue cales non son saudables. 

 
X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CNB3.1  

CNB3.1.1 Explica as principais 

diferenzas entre plantas e animais 

empregando diferentes soportes. 

 

Distingue e sinala dúas características de 

diferenza entre as plantas e os animais. 

  
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Producións 

orais. Producións plásticas. 

 

CNB3.1.2 Identifica e describe, con 

criterios elementais, animais e plantas 

do seu contorno. 

Establece clasificacións elementais de 

animais e plantas do seu contorno 

seguindo pautas e dá algunha 

característica. 

  
 

X 

  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CNB3.1.3 Amosa condutas de 

respecto e coidado cara aos seres 

Amosa interese en ter unha actitude de 

coidado e respecto cara os seres vivos. 

 X  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 



 

 

 

 
 vivos.      

 

CNB3.2 

CNB3.2.1 Recolle datos a partir da 

súa observación e comunícaos 

empregando diferentes soportes. 

Comunica datos obtidos a partir da súa 

observación en orde, oralmente e por 

escrito seguindo pautas. 

   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 

 
 

CNB4.1 

CNB4.1.1 Reduce, volve a usar e 

recicla obxectos na escola. 

Amosa interese pola regra dos tres RRR 

e aplica os seus coñecementos na aula. 

 

X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro Diario de clase. 

CNB4.1.2 Identifica e adopta medidas 

de uso responsable da auga na 

escola. 

 

Fai un uso responsable da auga na 

escola. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 

CNB4.2 

 

CNB4.2.1 Identifica cor, dureza, 

cheiro, sabor e textura en materiais e 

obxectos de uso cotián. 

Identifica, con poucos erros, algunhas 

características e propiedades físicas 

observables de obxectos concretos e 

próximos mediante a realización de 

experiencias sinxelas. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

 
 

 
CNB5.1 

CNB5.1.1 Coñece e nomea os oficios 

das persoas do seu contorno e evita 

estereotipos sexistas. 

Nomea os oficios máis comúns do 

entorno podendo describilos evitando 

estereotipos sexistas. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CNB5.1.2 Identifica e manexa algúns 

aparellos e máquinas simples de uso 

cotián empregándoos con seguridade 

e evitando estereotipos sexistas. 

Manexa aparellos e máquinas simples 

adecuadas á idade con axuda e sendo 

conscientes dos posibles perigos do seu 

manexo. 

   
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CNB5.2 CNB5.2.1 Identifica e nomea 

correctamente as partes dun 

ordenador cando traballa con el. 

Nomea as principais partes do ordenador. X   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 



 

 

 

 
  

CNB5.2.2 Emprega o ordenador de 

forma guiada e fai un bo uso. 

 

Fai un bo uso do ordenador con axuda. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 



 

 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio 

avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  
Procedementos / Instrumentos de avaliación 

 

 
 

 

 
 

 

 
CSB1.1 

CSB1.1.1 Fai conxecturas, predicións 

e recolle información a través da 

observación e 

iniciándose no emprego das TIC e 

outras fontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a 

organiza, obtén conclusións sinxelas e 

as comunica. 

 

 
Fai conxecturas e predicións sinxelas e 

recolle información básica de fontes orais 

e a través de fontes escritas en distintos 

soportes con axuda, e é quen de 

organizala e comunicala de xeito guiado. 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 
 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

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. 

 

Manifesta interese pola boa presentación 

dos traballos e planifica de xeito guiado 

as tarefas a realizar. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 

CSB1.2 

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. 

 

Traballa de forma individual e en grupo 

respectando frecuentemente as normas 

de convivencia e aportando, na medida 

das súas posibilidades, ideas e opinións. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSB1.3 CSB1.3.1 Elabora algúns mapas 

mentais sinxelos como técnica básica 

Elabora mapas mentais sinxelos de xeito 

guiado. 

 X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 



 

 

 

 
  

de estudo. 

    INSTRUMENTOS: Entrevista. Traballo de aplicación 

e síntese. 

 

CSB1.4 

 

CSB1.4.1 Identifica a terminoloxía 

propia da área. 

 

Identifica e entende os conceptos básicos 

traballados. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

 

 
 
 

CSB2.1 

CSB2.1.1 Elabora e recolle 

información sobre aspectos da súa 

contorna natural, empregando imaxes, 

debuxos e outras fontes incluídas as 

TIC. 

 

Identifica os elementos principais da súa 

contorna natural e elabora infomación 

sobre estes con axuda. 

 

 
X 

   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 

CSB2.1.2 Describe os elementos 

básicos da súa contorna máis próxima 

 

Describe os elementos básicos da súa 

contorna próxima seguindo exemplos. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

CSB2.2 

 

CSB2.2.1 Describe as características 

principais do aire e da auga. 

 

Describe propiedades elementais do aire 

e da auga de xeito guiado. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

 
CSB2.3 

CSB2.3.1 Explica, de forma sinxela, a 

importancia que o uso responsable 

destes elementos ten na súa contorna 

máis próxima 

 

Explica de xeito moi guiado a importancia 

do uso responsable destes elementos. 

   
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CSB2.4 CSB2.4.1 Nomea os fenómenos 

atmosféricos máis habituais no seu 

espazo próximo e interpreta a 

simboloxía básica nun mapa do tempo 

Nomea os fenómenos atmosféricos máis 

habituais e interpreta un mapa do tempo 

sinxelo con axuda dunha lenda. 

  X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. Proba obxectiva. 



 

 

 

 
 da prensa en papel ou dixital.      

 

 
CSB2.5 

CSB2.5.1 Realiza observacións, 

sinxelas recollidas de datos, rexistros 

e comprobación sobre o tempo 

atmosférico local. 

Realiza observacións guiadas e 

recollidas de datos do tempo atmosférico 

local mediante representacións con 

símbolos de xeito pautado. 

   
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: 

INSTRUMENTOS: Táboa mensual de tempo 

atmosférico. Asemblea. 

 

CSB2.6 

CSB2.6.1 Nomea os elementos 

presentes no ceo e explica a 

importancia que o Sol ten para a vida. 

Recoñece os principais astros do sistema 

solar e explica oralmente e con axuda a 

importancia do sol para a vida. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

 
CSB2.7 

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. 

 

Relaciona con axuda o movemento da 

Terra co cambio do día á noite. 

   
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. 

 

 
 

CSB2.8 

CSB2.8.1 Diferenza entre elementos 

da paisaxe natural e a construída polo 

home e identifica algunha das accións 

humanas máis destacadas da 

contorna próxima. 

 

 
Diferenza os elementos da paisaxe 

naturais dos artificiais. 

  

 
X 

  

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

CSB2.9 

CSB2.9.1 Identifica algunha medida 

para a conservación da natureza máis 

próxima. 

 

É que de nomear dúas formas de 

contribuír a conservar a natureza. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

CSB3.1 CSB3.1.1 Identifica as relacións de 

parentesco, discrimina os roles 

familiares e contribúe ao reparto 

equitativo das tarefas domésticas 

Identifica os parentescos máis básicos e 

é capaz de entender as tarefas 

domésticas como un traballo de todos. 

X   PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Posta en 

común. 



 

 

 

 
 entre os membros da familia.      

 

 
CSB3.2 

CSB3.2.1 Identifica aos membros da 

comunidade escolar, describe as 

tarefas que desenvolven e as 

respectan. 

 

Identifica aos membros da comunidade 

escolar. 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

CSB3.3 

CSB3.3.1 Respecta as normas de 

convivencia establecidas na familia e 

na escola. 

 

Respecta frecuentemente as normas 

básicas de convivencia. 

 
X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

 

 
CSB3.4 

 

CSB3.4.1 Identifica as partes da casa, 

as representa nun esbozo e coñece e 

explica o uso que se fai delas. 

 

É capaz de nomear as partes da casa nun 

plano sinxelo explicando o uso das 

mesmas con axuda. 

 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Exposición 

dun tema. 

 

CSB3.4.2 Identifica diferentes tipos de 

vivendas e describe oralmente as 

diferenzas. 

Identifica distintos tipos de vivendas 

nunha imaxe ou no entorno próximo 

describindo oralmente e de xeito guiado 

as diferenzas. 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

CSB3.5 

CSB3.5.1 Explica a diferenza entre 

cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa 

nalgunha delas. 

 

Explica na medida das súas posibilidades 

as diferenzas entre a cidade, vila e aldea. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

 
CSB3.6 

CSB3.6.1 Clasifica os diferentes 

medios de transporte da contorna 

segundo os seus usos, funcións e 

características. 

 

Clasifica os medios de transporte máis 

comúns seguindo pautas. 

  
 

X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Proba 

obxectiva. 

CSB3.7 CSB3.7.1 Coñece as sinais de tráfico Identifica algunhas sinais de tráfico.  X  PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 



 

 

 

 
 necesarias para camiñar pola rúa 

correctamente: cores dos semáforos, 

pasos de peóns, etc. 

     

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 

 
 

CSB3.8 

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. 

 

 
Cita as 

escola. 

 

 
festas 

 

 
máis 

 

 
importantes 

 

 
da 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 

 
 

CSB4.1 

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.. 

 

 
Sitúa feitos relevantes da súa vida en 

sinxelos eixes cronolóxicos. 

 

 
X 

   

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 

CSB4.2 

CSB4.2.1  Explica oralmente 

árbore xenealóxica  sinxela 

membros da súa familia. 

unha 

dos 

Explica oralmente unha árbore 

xenealóxica sinxela da súa familia con 

axuda. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
 
 

CSB4.3 

CSB4.3.1 Sabe o número de días que 

ten unha semana e os meses, nomea 

os meses do ano e diferenza as 

estacións segundo as súas 

características. 

 

Sabe o número de días que ten unha 

semana e nomea os meses sen cometer 

moitos erros e as estacións. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 



 

 

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio 

avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  
Procedementos / Instrumentos de avaliación 

 

 
 

 

 

LCB1.1 

 

 
LCB.1.1.1 Expresa de forma global 

sentimentos, vivencias e emocións 

propias. 

Produce individual e en grupo, textos 

orais básicos en situacións de 

comunicación espontáneas propias da 

aula, nos que expresa as súas ideas, 

opinións ou emocións sen dificultades e 

con achegas creativas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LCB.1.1.2 Aplica as normas socio- 

comunicativas: escoita e respecta a 

quenda de palabras. 

 

Respecta case sempre as quendas de 

palabra e as opinións dos demais. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB1.2 

LCB.1.2.1 Integra de xeito global os 

recursos básicos verbais e non 

verbais para comunicarse oralmente. 

 

Usa a información verbal e non verbal 

para comunicarse. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

LCB1.3 

LCB.1.3.1 Participa activamente en 

diversas situacións de comunicación: 

-diálogos -exposicións orais moi 

guiadas, con axuda, cando cumpra, 

de tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

 
 
 

Participa con axuda nas exposicións 

orais da aula. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
LCB1.4 

LCB.1.4.1 Utiliza o vocabulario 

axeitado á súa idade. 

Utiliza o vocabulario axeitado á súa 

idade. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 



 

 

 

 
      INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

LCB1.5 

LCB.1.5.1 Comprende o sentido 

global de textos orais de uso habitual, 

do ámbito escolar e social. 

Comprende os textos orais de uso 

habitual. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
LCB1.6 

 

LCB.1.6.1 Identifica as ideas xerais 

en reportaxes audiovisual sobre 

temas do seu interese. 

 

Recoñece a temática de reportaxes 

audiovisuais. 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Escala de 

observación. 

 

 
LCB1.7 

 

LCB.1.7.1 Canta cancións, conta e 

recita pequenos contos e poemas. 

Reproduce oralmente textos orais 

traballados na clase ou próximos aos 

seus gustos e intereses. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB1.8 

 

LCB.1.8.1 Adecúa a entoación e o 

volume á representación dramática. 

 

Adecúa con axuda a entoación e o 

volume nunha representación dramática. 

  
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LCB1.9 LCB.1.9.1 Narra situacións e 

experiencias persoais sinxelas. 

Conta situacións ou experiencias da súa 

vida dunha forma sinxela. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

LCB.1.9.2 Describe, de forma sinxela, 

persoas, animais obxectos e lugares 

seguindo unha orde: de arriba a 

abaixo; de abaixo a arriba. 

 

Fai pequenas descricións de situacións 

ou imaxes sinxelas. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LCB.1.9.3 Utilizar correctamente Expresa de forma oral e cun vocabulario X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 



 

 

 

 
 expresións para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, pola mañá, 

pola noite 

 

axeitado secuencias temporais. 

    

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB1.10 

LCB.1.10.1 Usa unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 

Usa unha linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB1.11 

LCB.1.11.1 Pide axuda para a 

realización de tarefas de distinta 

índole. 

 

Sabe escoitar e preguntar para realizar 

tarefas de distinta índole. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
LCB2.1 

LCB.2.1.1 Lee con pronunciación e 

entoación axeitada, textos sinxelos, 

de variada tipoloxía, breves e 

adaptados á súa idade. 

 

Le diferentes tipos de textos breves e 

sinxelos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB2.2 

LCB.2.2.1 Relaciona a información 

que achega o título e as ilustracións 

co tema do texto. 

 

Identifica o tema dun texto a través do 

título e as ilustracións . 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
LCB2.3 

LCB.2.3.1 Recoñece a funcionalidade 

de determinadas tipoloxía textuais: 

carteis, anuncios, avisos, receitas, 

normas, instrucións 

 

Comprende a funcionalidade de 

diferentes tipoloxías textuais. 

  
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LCB2.4 LCB.2.4.1 Expresa o gusto pola 

lectura como fonte de lecer. 

Mostra interese e gusto pola lectura. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 



 

 

 

 
 

LCB.2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, 

as súas preferencias lectoras. 

Expresa as súas preferencias lectoras 

dun xeito sinxelo. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 
 
 

LCB2.5 

LCB.2.5.1 Identifica, con axuda, os 

textos da biblioteca (escritos ou en 

soporte informático) máis axeitados 

para obter información e para o seu 

lecer. 

 
 
 

Progresa na adquisición do hábito lector. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
LCB2.6 

LCB.2.6.1 Coida, conserva e 

organiza os seus libros. 

 
Mostra interese polos libros e cóidaos. 

 

X 
 

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

 
 

 
LCB3.1 

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. 

 

 
Interioriza e utiliza as normas básicas de 

escritura. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LCB3.1.2 Identifica diferentes tipos 

de texto escrito: listas, receitas, 

narracións, poesía, noticia 

Recoñece e identifica algunhas tipoloxías 

textuais e é quen de realizalas con axuda 

seguindo un modelo. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB3.2 

LCB3.2.1 Ilustra de xeito creativo os 

seus escritos con ilustracións 

redundantes. 

 

Ilustra os seus escritos con ilustracións 

con sentido. 

 
X 

 
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LCB3.3 LCB3.3.1 Escribe, con axuda, en 

diferentes soportes, textos moi 

sinxelos propios do ámbito escolar e 

Inicia a planificación e a produción de 

diferentes tipos de textos seguindo 

modelos. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Rúbrica. 



 

 

 

 
 social: listas, notas, normas, 

felicitacións, instrucións, contos, 

anécdotas 

     

 

LCB3.3.2 Presenta os seus escritos 

con limpeza, evitando riscos. 

 

 
Coida a presentación nos seus textos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Caderno de 

clase. 

LCB4.1 LCB4.1.1 Desenvolve a conciencia 

fonolóxica: identifica sílabas e 

fonemas como elementos 

fundamentais da palabra. 

 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB4.1.2 Recoñece o alfabeto e 

iníciase na orde alfabética. 

 

Ordena alfabeticamente palabras con 

axuda. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB4.1.3 Distingue nome e adxectivo 

en palabras significativas. 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua 

recoñecendo os adxectivos. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB4.1.4 Distingue xénero e número 

en palabras habituais. 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua 

distinguindo o xénero e o número. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LCB4.1.5 Utiliza adecuadamente os 

artigos nos textos orais e escritos. 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua 

distinguindo os artigos. 

 
X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 
 LCB4.1.6 Forma grupos nominais 

respectando as normas de 

concordancia 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua 

formando grupos nominais sinxelos. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB4.1.7 Utiliza os tempos verbais: 

presente, pasado e futuro en textos 

sinxelos. 

 

Aplica os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua 

utilizando os tempos verbais. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 

 
LCB4.2 

LCB4.2.1 Relaciona sinónimos e 

antónimos básicos en parellas de 

palabras significativas. 

 

Mellora o coñecemento da lingua usando 

sinónimos e antónimos. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

LCB4.2.2 Establece comparacións 

entre distintos elementos. 

Mellora o coñecemento da lingua 

establecendo comparacións. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

LCB4.2.3 Utiliza diminutivos e 

aumentativos, en textos orais e 

escritos. 

 

Mellora o coñecemento da lingua usando 

diminutivos e aumentativos. 

  
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

LCB4.2.4 Identifica no seu contorno 

palabras derivadas de outras moi 

evidentes. 

 

Mellora o coñecemento da lingua 

identificando palabras derivadas sinxelas. 

   
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

LCB4.3 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 

Aplica as regras ortográficas propias do 

nivel. 

  
X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 



 

 

 

 
 significativos sinxelos e seguindo 

modelos. 

     

 

 
 

LCB4.4 

 

LCB4.4.1 Forma e ordena 

correctamente oracións simples para 

compoñer textos sinxelos. 

 

Intenta mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento da 

lingua formando oracións sinxelas. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

 
LCB4.5 

LCB4.5.1 Utiliza de xeito guiado, 

distintos programas e aplicacións 

educativos dixitais como ferramenta 

de aprendizaxe. 

 

Utiliza con axuda, distintos programas e 

aplicacións educativos dixitais para facer 

tarefas 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LCB4.6 

LCB4.6.1 Compara aspectos 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

Compara aspectos básicos das linguas 

que coñece. 

   
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

 

LCB5.1 

LCB5.1.1 Identifica sinxelos textos 

propios da literatura infantil: contos, 

poesías, cómics, adiviñas 

 

Aprecia a lectura como fonte de gozo e 

aprendizaxe. 

 
X 

 
X 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB5.1.2 Dramatiza con xestos e 

palabras, escenas de contos. 

 

Dramatiza dun xeito sinxelo escenas de 

contos. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LCB5.2 LCB5.2.1 Gozo da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e 

dramáticos. 

Desfruta escoitando textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 



 

 

 

 
 LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e 

con axuda, a linguaxe figurada en 

textos literarios (personificacións). 

 

Interpreta de xeito asumible as 

personificacións. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

LCB5.3 

LCB5.3.1 Utiliza de xeito guiado a 

biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer. 

 

Coñece o funcionamento da biblioteca. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
LCB5.4 

LCB5.4.1 Recrea de xeito individual 

e cooperativo, sinxelos textos 

literarios (contos, poemas..) a partir 

de pautas ou modelos dados. 

 

 
Reproduce con axuda textos sinxelos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
 

LCB5.5 

LCB5.5.1 Valora a literatura en 

calquera lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

 

Valora a literatura como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Criterio 

avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  
Procedementos / Instrumentos de avaliación 

 

 
 

MTB1.1 

MTB1.1.1 Comunica verbalmente de 

forma sinxela o proceso seguido na 

resolución dun problema simple de 

matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

Expresa verbalmente sen dificultades 

destacables o seu razoamento cun 

vocabulario matemático adecuado, 

seguindo modelos previamente 

escoitados. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. Entrevista. 

 

 
 

MTB1.2 

MTB1.2.1 Desenvolve e amosa 

actitudes axeitadas para o traballo 

limpo, claro e ordenado no caderno e 

en calquera aspecto a traballar na 

área de Matemáticas. 

 

Esfórzase por presentar o traballo limpo e 

ordenado e consigue un resultado 

aceptable con algo de axuda. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 

 
MTB1.3 

 
 
 

MTB1.3.1 Manifesta interese na 

utilización dos medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe. 

 
 

 

Presta atención e participa nas 

actividades que impliquen TICs. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Posta en común. 

MTB2.1 MTB2.1.1 Le, escribe e ordena 

números ata o 99. 

Le, escribe e ordena sen dificultades 

importantes números ata o 99. 

X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

Probas específicas. 



 

 

 

 
       

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Posta en 

común. Proba obxectiva. 

 

 
MTB2.1.2 Identifica o valor de 

posición das cifras en situacións e 

contextos reais. 

 
 

 

Identifica o valor de posición das cifras. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Entrevista. Caderno de clase. 

Proba obxectiva 

MTB2.2  

MTB2.2.1 Utiliza os números ordinais 

en contextos reais. 

 

É quen de ordenar obxectos segundo un 

criterio previamente establecido sen 

cometer erros importantes. 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 

MTB2.2.2 Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 99 

 

Identificar con algunha ambigüidade 

información numérica en textos reais. 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

 

MTB2.2.3 Descompón e compón 

números naturais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das 

súas cifras. 

 

Compón e descompón números ata o 99 

usando o valor da posición dos díxitos 

con apoio de material manipulable. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Proba 

obxectiva. 

MTB2.2.4 Ordena números enteiros e 

represéntaos na recta numérica. 

Coloca números ata o 99 nunha recta 

numérica previamente dada. 

X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 



 

 

 

 
       

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. Entrevista. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
MTB2.3 

 

MTB2.3.1 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de suma na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

 

 
Resolve sen incorreccións importantes 

problemas contextualizados de suma. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

 

MTB2.3.2 Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación de resta (sen 

levadas) na resolución de problemas 

contextualizados. 

 

Resolve sen incorreccións importantes 

problemas próximos contextualizados de 

resta. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. Caderno de 

clase. 

 

MTB2.3.3 Emprega procedementos 

diversos na realización de cálculos 

numéricos básicos. 

 

 
Realiza operacións para resolver 

diferentes cálculos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

orais. 

MTB2.4  

MTB2.4.1 Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados. 

 

Resolve sen incorreccións importantes 

problemas próximos á súa experiencia 

con axuda ocasional. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

NSTRUMENTOS: Producións orais. Caderno de 

clase. Traballo de aplicación e síntese. 

MTB2.4.2 Iníciase na reflexión sobre 

o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando 

Identifica e resolve problemas sinxelos da 

vida cotiá. 

X X X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 



 

 

 

 
 as operacións empregadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

     

 

MTB3.1 

 

MTB3.1.1 Realiza medicións co 

palmo, o paso e o pé. 

 

Realiza medicións con axuda. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

 

 
MTB3.2 

 

MTB3.2.1 Realiza comparacións de 

peso entre dous obxectos de uso 

habitual. 

 

Realiza comparacións directas entre 

dous obxectos respondendo ás 

preguntas cal pesa máis/menos? 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Posta en 

común. 

 

 
MTB3.3 

 

MTB3.3.1 Compara e identifica cal é 

o recipiente de maior capacidade. 

Realiza comparacións directas entre 

dous recipientes respondendo ás 

preguntas cal ten máis/menos 

capacidade? 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Posta en 

común. 

 

 

 

 
MTB3.4 

MTB3.4.1 Coñece e utiliza as 

unidades de medida do tempo e as 

súas relación. Minuto, hora, día, 

semana e ano. 

 

Coñece as equivalencias entre as 

medidas do tempo. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Traballo de 

aplicación e síntese. 

 

MTB3.4.2 Le en reloxos analóxicos e 

dixitais a hora en punto e a media 

hora. 

 

É quen de ler a hora en punto e media 

hora en reloxos dixitais con algún erro. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de datos. 

Traballo de aplicación e síntese. 

MTB3.4.3 -Resolve problemas Resolve problemas sinxelos utilizando as 
  

X PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 



 

 

 

 
 sinxelos da vida diaria utilizando as 

medidas temporais e as súas 

relacións. 

medidas temporais empregando apoio de 

material manipulable e seguindo 

indicacións. 

   alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. 

 
 

 

 
MTB3.5 

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. 

 
 
 

Compón e descompón cantidades de 

diñeiro pequenas con apoio de material 

manipulable. 

   

 

 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Producións 

orais. 

 
 

 

 
MTB3.6 

 

MTB3.6.1 Resolve problemas 

sinxelos de medida 

 

Resolve con axuda e/ou apoio de 

material manipulable problemas sinxelos 

de medida. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. Traballo de 

aplicación e síntese. 

MTB3.6.2 Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas e 

as unidades dos resultados. 

 

Comprende o uso e significado das 

operacións e das medidas en problemas 

sinxelos. 

  
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

MTB4.1 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. 

Describe de forma adecuada a súa 

situación espacial dentro da aula ou nun 

espazo moi coñecido. 

X X X PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. Caderno de clase. 

Producións motrices. 



 

 

 

 
 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. 

 

Describe de forma adecuada a situación 

espacial dun obxecto dentro da aula ou 

nun espazo moi coñecido tomando como 

referencia outros obxectos ou persoas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Entrevista. Caderno de clase. 

Producións motrices. 

 

 
MTB4.2 

MTB4.2.1 Recoñece formas 

rectangulares, triangulares e 

circulares en obxectos do contorno 

inmediato. 

 

Identifica na realidade próxima corpos e 

figuras con algún erro. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

Intercambios orais cos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Posta en 

común. 

 
 

 

 

 

 
MTB4.3 

 

MTB4.3.1 Resolve problemas 

xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados. 

 

Resolve problemas xeométricos con 

algunha axuda. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

Resolución de exercicios e problemas. 

MTB4.3.2 Iníciase na reflexión sobre 

o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando 

as operacións empregadas, as 

unidades dos resultados e 

interpretando as solucións no 

contexto. 

 

 
Comprende o uso e significado das 

operacións e das medidas en problemas 

sinxelos e interpreta a solución no 

contexto con algo de axuda. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións orais. 

MTB5.1 MTB5.1.1 Rexistra e interpreta datos 

sinxelos en representacións gráficas 

básicas. 

Recolle datos sobre rutinas e situacións 

habituais da aula elaborando 

representacións gráficas adecuadas con 

 
X X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Análise 

das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación de datos. 



 

 

 

 
  axuda e usando material manipulable.    Traballo de aplicación e síntese. 

 

MTB5.1.2 Resolve sinxelos 

problemas nos que interveña a 

lectura de gráficos. 

Interpreta e emprega datos extraídos da 

lectura de gráficos para resolver 

problemas sinxelos seguindo pasos 

marcados. 

  
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 

problemas. 



 

 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio 

avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  
Procedementos / Instrumentos de avaliación 

 

 
 

 

 

VSCB1.1 

 

VSCB1.1.1 Expresa a percepción da 

súa propia identidade. 

Destaca as súas características 

positivas e plásmaas nun debuxo. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

VSCB1.1.2 Expresa oralmente a súa 

descrición. 

 

Descríbese oralmente a si mesmo. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB1.1.3 Manifesta verbalmente 

unha visión positiva das súas 

características físicas e calidades 

persoais. 

Destaca as súas características 

positivas e descríbese a sí mesmo 

oralmente. 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 
VSCB1.2 

 

VSCB1.2.1 Identifica e comunica as 

súas emocións. 

Toma conciencia das emocións, 

identificas e comunicas. 

 
X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

VSCB1.2.2 Describe oralmente os 

signos físicos que acompañan as 

diferentes emocións 

Describe os signos físicos que 

caracterizan a cada unha das 

emocións. 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 

 
 

 

 
VSCB1.2 

 
 

 

VSCB1.2.3 Dramatiza diferentes 

estados de ánimo. 

 
 
 

Dramatiza os diferentes estados de 

ánimo. 

 

 

 

X 

   
 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 
 

 

 
VSCB1.3 

VSCB1.3.1 Participa na práctica de 

técnicas de relaxación. 

Aprende a relaxarse  

X 

  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

VSCB1.3.2 Emprega algunhas 

estratexias que lle axudan a sentirse 

mellor. 

Emprega estratexias que melloran a 

súa autoestima. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

VSCB1.3.3 - Interpreta o contorno e 

desenvólvese nel con autonomía. 

Interpreta o contorno no que se 

manexa con autonomía. 

    

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
 

 

VSCB1.4 

 

VSCB1.4.1 Realiza as tarefas 

seguindo as pautas acordadas. 

Cumpre coas ordes para a realización de 

tarefas. 

    

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

VSCB1.4.2 Analiza e manifesta 

verbalmente que e como aprendeu. 

 

Expresa verbalmente como aprendeu. 
 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.1 VSCB2.1.1 Imita e reproduce 

expresións, sentimentos e estados de 

Dramatiza as emocións de xeito verbal e 

corporal. 

X 
  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 
 ánimo coordinando a expresión 

verbal coa facial e corporal. 

     

VSCB2.1.2 Responde preguntas 

relacionadas con situacións vividas e 

con imaxes observadas. 

Relaciona as situacións vividas coas 

imaxes que se lle presentan. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.1.3 Emprega a comunicación 

verbal para comunicar afectos e 

emocións con amabilidade. 

 

Presenta respecto cando se comunica. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 
 

 
VSCB2.2 

 

VSCB2.2.1 Expresa axeitadamente, 

experiencias, ideas, pensamentos e 

emocións en exposicións orais. 

Realiza exposicións orais onde 

expresa as súas emocións e as súas 

experiencias. 

  
 

X 

  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.2.2 Escoita, entende e dá 

sentido ás ideas que expoñen outras 

persoas durante o traballo en equipo 

Respecta as ideas dun traballo en 

equipo 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.2.3 Conversa sobre un tema 

proposto e respecta a quenda de 

palabra. 

Segue unha conversación 

respectando a quenda de palabra. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

VSCB2.3 

 

VSCB2.3.1 Describe oralmente as 

características de diferentes persoas. 

 

Describe oralmente a unha persoa. 
 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.3.2 Recoñece e explica 

emocións e estados de ánimo das 

demais persoas. 

Describe estados de ánimo dos 

demais. 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 



 

 

 

 
  

VSCB2.3.3 Identifica e comunica as 

emocións dos e das personaxes en 

fotografías, pinturas ou películas. 

É consciente das emocións doutras 

persoas que capta a través de 

distintas fontes 

 
 

X 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB2.3.4 Dramatiza feitos 

observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de ánimo dos 

e das protagonistas. 

 

Recoñece o estado de ánimo dos 

protagonistas 

 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

 
 

 

 

 
VSCB2.4 

 

VSCB2.4.1 Representa e dramatiza 

diferentes formas de vida 

 

Dramatiza as diferentes formas de 

vida. 

 
 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 

alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

VSCB2.4.2 Identifica necesidades 

dos seus compañeiros e 

compañeiras, resalta as súas 

calidades e emite cumprimentos. 

 

Valora e respecta as diferenzas entre 

as persoas. 

  
 

X 

  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.1 VSCB3.1.1 Desenvolve actitudes de 

colaboración en situacións informais 

de interacción social. 

 

Traballa ben en equipo. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.1.2 Pide axuda, cando a 

precisa, e presta axuda aos 

compañeiros e compañeiras. 

Recoñece a necesidade de outros 

para a realización de tarefas. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.1.3 Mantén boas relacións 

cos compañeiros e compañeiras. 

Mantén boas relacións cos 

compañeiros e compañeiras. 

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 



 

 

 

 
      observación. 

VSCB3.1.4 - Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara aos demais 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción 

social na aula. 

 

Respecta aos compañeiros e respecta os 

diferentes puntos de vista. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

VSCB3.2 

VSCB3.2.1 Soluciona os problemas 

persoais da vida escolar coa 

independencia adecuada a súa idade 

 

Intenta resolver os problemas que xurden 

no seu entorno escolar. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 

 
 

 
VSCB3.3 

 

VSCB3.3.1 Coñece e enumera as 

normas de convivencia da aula. 

 

Coñece as normas de convivencia na 

aula. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.3.2 Pon en práctica procesos 

e razoamentos sinxelos para valorar 

se determinadas condutas son 

acordes ás normas de convivencia 

escolares. 

 

 
Valora as condutas que están de acordo 

coas normas escolares. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

VSCB3.3.3 Fai uso adecuado do 

material. 

 

Coida conserva e organiza o material de 

xeito aceptable. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.4 VSCB3.4.1 Realiza diferentes tipos 

de actividades independentemente 

do seu sexo. 

Realiza actividades independentemente 

do seu sexo 

  
X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 



 

 

 

 
 VSCB3.4.2 Colabora con persoas do 

outro sexo en diferentes situacións 

escolares. 

 

Colabora cos demais independentemente 

do seu sexo. 

  
X 

 PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 
 

 
VSCB3.5 

VSCB3.5.1 Colabora en campañas 

escolares sobre a importancia do 

respecto das normas de educación 

viaria. 

 

Recoñece as normas de educación viaria 

e colabora en ditas campañas. 

   
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.5.2 Recoñece e interpreta o 

significado dos sinais de tráfico de 

uso frecuente. 

 

Recoñece e interpreta o significado dos 

sinais de tráfico. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

VSCB3.5.3 Explica oralmente a 

importancia de respectar os sinais de 

tráfico. 

 

Explica oralmente a importancia de 

respectar os sinais de tráfico. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 



 

 

 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

Criterio 

avaliación 

 

Estándares 

 

Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3  

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

 
 

LGB1.1 

LGB1.1.1 Comprende a información 

xeral e relevante de textos orais moi 

sinxelos procedentes da radio ou da 

televisión, próximos á experiencia 

infantil. 

 

 
Comprende a información de textos 

orais sinxelos. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

LGB1.2 

LGB1.2.1 Comprende informacións 

relevantes e específicas moi 

evidentes de documentos 

audiovisuais sinxelos que presenten 

imaxes e/ou sons moi redundantes co 

contido. 

 
 
 

Comprende informacións audiovisuais 

sinxelas. 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.3 LGB1.3.1 Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di 

o interlocutor e contestando se é 

preciso. 

 

Comprende e produce textos orais 

sinxelos nunha conversa entre iguais. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.3.2 Sigue unha exposición 

breve da clase ou explicacións sobre 

a organización do traballo. 

 

Comprende textos orais sinxelos nunha 

exposición breve da clase. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.3.3 Elabora e produce textos Produce textos orais breves ante a clase X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 



 

 

 

 
  

orais moi breves e sinxelos ante a 

clase. 

     

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LGB1.3.4 Participa no traballo en 

pequeno grupo. 

Participa nos traballos da clase. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
 

LGB1.4 

LGB1.4.1 Atende as intervencións 

dos e das demais, en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

 

Presta atención sen interromper cando 

falan os compañeiros/as. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.4.2 Respecta as opinións da 

persoa que fala, en situacións 

comunicativas cotiás. 

 

Respecta as opinións dos demais. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.5  

LGB1.5.1 Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais. 

Respecta as quendas de palabra. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.5.2 Respecta as opinións das 

persoas participantes nos 

intercambios orais. 

 

Amosa respecto polos demais. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.5.3 Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de comunicación 

dentro da aula e valora o seu uso fóra 

dela. 

 

 
Utiliza a lingua galega. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.5.4 Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo oral. 

Mira a quen fala. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 



 

 

 

 
      observación. 

LGB1.5.5 Mantén o tema nun 

intercambio comunicativo oral, mostra 

interese e unha actitude receptiva de 

escoita. 

 

Mostra interese nun intercambio 

comunicativo. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LGB1.5.6 Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas. 

 

Participa nas conversas. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
 

LGB1.6 

LGB1.6.1 Usa fórmulas sinxelas de 

tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, 

agradecer, escusarse e solicitar 

axuda. 

 

 
Usa fórmulas sinxelas de tratamento 

nos intercambios comunicativos. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LGB1.7 

LGB1.7.1 - Amosa respecto ás ideas 

dos e das demais e contribúe ao 

traballo en pequeno grupo. 

 

Amosa respecto polos demais. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 
LGB1.8 

LGB1.8.1 Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo e 

propia da lingua galega 

 

Interésase por expresarse 

correctamente. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

LGB1.9 

 

LGB1.9.1 Identifica o uso da linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

 

Identifica a lingua de maneira non 

discriminatoria 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB1.9.2 Usa unha linguaxe Usa a lingua de maneira non   X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 



 

 

 

 
 respectuosa coas diferenzas, en 

especial as referentes ao xénero, ás 

razas e ás etnias. 

 

discriminatoria. 

    

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 

 
 

LGB1.10 

LGB1.10.1 Identifica a lingua galega 

oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, educación, 

medios de comunicación... 

 

 
Identifica a lingua galega. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LGB1.10.2 Recoñece a posibilidade 

de uso da lingua galega en conversas 

con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

 

Recoñece a posibillidade de uso da 

lingua galega. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB2.1 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. 

 

 
 

Comprende textos sinxelos. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: . Escala de observación. 

LGB2.1.2 Comprende informacións 

concretas en textos sinxelos, propios 

de situacións cotiás, como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos ou 

mensaxes curtas. 

 
 
 

Comprende textos informativos sinxelos. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB2.1.3 Localiza información en 

textos breves e sinxelos vinculados á 

É capaz de localizar información en 

textos breves e sinxelos. 

  X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 
 experiencia, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso 

cotián (folletos, descricións, 

instrucións e explicacións). 

     

 

LGB2.2 

LGB2.2.1 Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a información de 

ilustracións. 

 

Comprende a información de 

ilustracións. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

LGB2.3 

LGB2.3.1 Descodifica de forma 

axeitada na lectura de textos moi 

sinxelos. 

 

Le textos sinxelos. 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB2.3.2 Le textos sinxelos en voz 

alta, acadando progresivamente a 

velocidade axeitada. 

 

Le textos sinxelos en voz alta. 

  

X 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

 

 
 

LGB2.4 

LGB2.4.1 Utiliza as bibliotecas de 

aula e de centro, respectando as 

normas básicas e máis sinxelas do 

seu funcionamento. 

 

Utiliza a biblioteca respectando as 

normas básicas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

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. 

 

 
Utiliza a biblioteca manipulando os libros 

con coidado. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB2.5 LGB2.5.1 Amosa interese pola 

conservación e organización dos seus 

Ten interese por ter a súa propia 

biblioteca. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 



 

 

 

 
 libros.      

 

LGB2.6 

LGB2.6.1 Amosa interese pola 

conservación e organización dos seus 

libros. 

 

Amosa interese pola lectura. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 
 

 

 
LGB2.7 

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. 

 

 
Amosa capacidade para seleccionar 

textos do seu interese. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

LGB2.7.2 Expresa, de maneira 

sinxela, opinións e valoracións sobre 

as lecturas feitas. 

 

Expresa opinions das lecturas feitas. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB3.1 LGB3.1.1 Produce e reescribe textos 

moi sinxelos relativos a situacións 

cotiás infantís como invitacións, 

felicitacións, notas ou avisos. 

 

 
Produce textos sinxelos. 

  

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Lista de 

control/cotexo. 

LGB3.1.2 Elabora pequenos textos 

con certa coherencia e de xeito 

creativo. 

 

Produce textos sinxelos. 

   

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

 

LGB3.1.3 Usa o punto nos seus 

escritos. 

 

Produce textos sinxelos utilizando o 

punto. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

alumnos/as. Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Lista de 

control/cotexo. 

LGB3.1.4 Interésase por aplicar as Produce textos sinxelos utilizando  X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 



 

 

 

 
  

regras ortográficas, con especial 

atención ao uso das maiúsculas. 

 

maiúsculas. 

   Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

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 experiencia. 

 

 
 

Produce textos sinxelos sobre 

acontecementos próximos. 

   

 
 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 

LGB3.1.6 Compón textos 

relacionados coa escola: 

listaxes,descricións e explicacións 

elementais. 

 

Produce textos sinxelos relacionados 

coa escola. 

  

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

 

 

 

LGB3.2 

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). 

 

 
 

Recoñece e produce distintos tipos de 

textos (nota, aviso, conto) 

   

 

 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Lista de 

control/cotexo. 

 

 
LGB3.3 

LGB3.3.1 Elabora textos moi sinxelos 

que combinan a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómic. 

Combina a linguaxe verbal e a non 

verbal en textos moi sinxelos. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

LGB3.4 LGB3.4.1 Usa de xeito guiado, Usa, de xeito guiado, programas   X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 



 

 

 

 
 programas informáticos de 

procesamento. 

 

informáticos. 

    

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Rúbrica. 

 

 
LGB3.5 

 

LGB3.5.1 Ilustra de xeito creativo os 

seus escritos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

 

Utiliza debuxos para facilitar a 

comprensión dos textos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

 

 

 
LGB3.6 

LGB3.6.1 Interésase pola 

presentación dos textos seguindo as 

normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, 

limpeza e calidade caligráfica. 

 

 
Interésase por presentar os textos 

limpos, ordeados e ben escritos. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

LGB3.6.2 Valora a lingua escrita 

como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

 

Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación 

  

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB4.1 LGB4.1.1 Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece nestes, 

de forma xeral, palabras e sílabas 

 

Recoñece palabras e sílabas nos textos 

traballados. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Escala de 

observación. 

LGB4.1.2 Diferenza as sílabas que 

conforman cada palabra. 

 

Diferencia as sílabas das palabras. 

  

X 
 

X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LGB4.1.3 Identifica os nomes propios 

a partir de palabras dadas, frases ou 

textos. 

 

Identifica os nomes propios. 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba obxectiva. 

LGB4.1.4 Sinala o xénero e número 

de palabras dadas. 

Sinala o xénero e o número de palabras 

dadas. 

 X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Lista de 



 

 

 

 
      control/cotexo. 

 

 
LGB4.2 

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. 

 

Coñece as normas ortográficas máis 

sinxelas. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 

 

 
LGB4.3 

 

LGB4.3.1 Recoñece a relación entre 

son e grafía. 

 

 
Recoñece a relación entre son e grafía. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

LGB4.3.2 Separa as palabras que 

conforman un enunciado. 

 

 
Separa as palabras dun enunciado. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

 
LGB4.4 

LGB4.4.1 Compara aspectos moi 

elementais e evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece. 

 

Distingue os aspectos básicos das 

linguas que manexa. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Lista de 

control/cotexo. 

 

LGB5.1 

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. 

 

 
 

Reescribe textos sinxelos. 

   

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

LGB5.1.2 Valora textos breves e 

sinxelos da literatura galega como 

Valora textos sinxelos da literatura 

galega como recurso de gozo persoal. 

X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 

 
 fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo 

persoal. 

     

 

 
 

 

 

LGB5.2 

LGB5.2.1 Le, de forma guiada, textos 

en silencio, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente 

á autonomía lectora. 

 

 
Le en silencio. 

   

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

LGB5.2.2 Le, de forma guiada e en 

voz alta, textos adecuados aos 

intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade 

lectora. 

 

 
 

Le en voz alta. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 

 
LGB5.3 

LGB5.3.1 Recrea e compón breves 

relatos, a partir de modelos sinxelos, 

para comunicar sentimentos e 

experiencias persoais. 

 

Escribe relatos breves a partir de 

modelos. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

Análise das producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. Caderno 

de clase. 

 

 
LGB5.4 

LGB5.4.1 Valora a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

 

Valora a literatura nas linguas que 

coñece. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 



 

 

 
 

Mínimos / procedementos / instrumentos de avaliación 

Educación Artística ( Educación Plástica ) –asignatura dada en inglés debido ao plurilingüismo-. 

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar área Procedementos / instrumentos 

EPB1.1. Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica . 

Respecta os diferentes tipos de 
expresión plástica. 

P: Observación 
I: Escala observación 

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

Valora a limpeza e a orde das 
súas producción e materiais 
empregados. 

P: Observación 
I: Análise das produccións. 

EP.1.3.1. Describe calidades e 
características de materiais, 
obxectos e instrumentos 
presentes no contexto natural e 
artificial. 

Explica características de 
materiais e obxectos. 

P: Observación 
I: Escala observación 

EP.1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as 
formas básicas. 

Debuxa as formas básicas. P: Observación 
I: Análise das produccións 

EP.1.3.3. Identifica os tamaños Identifica os tamaños P:Observación 
I:Escala de observación 

EP.1.3.4. Identifica e usa as cores 
aprendidas. 

Emprega diferentes cores nas 
súas produccións. 

P:Análise das produccións 
I:Escala observación 

EP1.3.5. Nomea e recoñece as figuras 
xeométricas básicas e os 
elementos plásticos. 

Recoñece as figuras xeométricas 
básicas. 

P:Observación 
I:Diario de clase 

EP1.3.6. Recoñece e nomea as principais 
partes da figura humana. 

Identifica as partes da figura 
humana. 

P:Observación 
I: Escala observación 

EP1.3.7 Identifica figuras xeométricas 
básicas. 

Identifica círculo, cadrado, 
rectángulo e triángulo. 

P:Observación 
I:Escala observación 

EP1.3.8. Identifica os diferentes tipos de 
liña. 

Recoñece liñas curvas e rectas. P:Observación 
I: Diario de clase 

EPB1.4.1 Describe o que pensa ou sente 
sobre as súas propias creación 
plásticas e as dos compañeiros 
usando o vocabulario axeitado. 

Expresa opinión sobre as 
creación propias e alleas. 

P:Observación 
I:Diario de clase 



 

 
 

EPB1.5.1. Observa diferentes formas de 
representar o espazo 

Representa o espazo en planos P: Observación 
I:Análise das produccións. 

EPB1.5.2. Explora as distancias, percorridos 
e situación de obxectos e 
persoas en relación ao espazo. 

Explora distancias e percorridos P:Observación 
I:Diario de observación 

EPB.2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 
texturas naturais e artificiais. 

Experimenta con diferentes 
texturas. 

P:Observación 
I:Análise das produccións. 

EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de 

liña e experimenta con elas para 
completar debuxos. 

Usa liñas rectas e curvas para 
completar debuxos. 

P:Observación 
I: Análise produccións. 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais 
e experimenta con eles para 
crear obras plásticas. 

Produce obras plásticas con 
distintos materiais. 

P:Observación 
I:Análise produccións. 

EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 
produccións plásticas. 

Axeita obxectos e persoas ao 
espazo. 

P:Observación 
I:Escala observación 

EPB2.2.1 Produce e identifica obras 
sinxelas usando formas 
xeométricas básicas. 

Emprega formas xeométricas nas 
súas obras. 

P:Observación 
I:Análise producciòns. 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 
outros obxectos empregando as 
ferramentas e as técnicas 
básicas de recortado, pegar, 
encher, usar pinceis, rotuladores, 
lapis de cores. 

Fai uso de diferentes técnicas 
para componer as súas obras. 

P:Observación 
I:Escala observación 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico coa axuda da 
cuadrícula identificando e 
recoñecendo tamaños. 

Emprega a cuadrícula para facer 
composicións. 

P: Observación 
I: Diario de clase 

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación 
audiovisual. 

Representa a realidade mediante 

imaxes. 

P:Observación 

I:Análise produccións. 

EPB2.3.1. Respecta as normas 
preestablecidas e coida os 
materiais, os utensilios e os 
espazos. 

Respecta as normas. P:Observación 
I:Diario de clase 



 

 

6) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS: 

A metodoloxía didáctica a levar a cabo na aula constará cuns principios metodolóxicos 

comúns a por en práctica en todas as áreas do currículo, baseados en: 

1 Atender aos diferentes ritmos do alumnado. 

2 Fomentar o traballo cooperativo. 

3 Partir da aprendizaxe significativa. 

4 Partir dos intereses do alumnado. 

5 Potenciar a actividade. 

6 Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar 
aqueles contidos que sexan máis relevantes para acadar as distintas 
competencias. 

7 Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización. 

8 Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa 
aplicación en 

contextos diferentes e diversificados. 

9 Procurar que o alumnado aprenda a aprender. 

10 Introducirse no traballo por proxectos. 

11 Introducir as TIC´s. 

 

Seguindo o recollido no currículo de educación primaria da nosa comunidade: 

“Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara 

aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo” (currículo da EP 

en Galicia, DOG 09/09/14) 

Atendendo a esta premisa se deseñarán actividades de aprendizaxe ao arredor dun tema 

proposto polo propio alumnado ou polas mestras estimulando ao alumnado a interrogarse sobre 

as cousas e a involucrarse no proceso de construción do coñecemento. No desenvolvemento 

destas actividades realizaranse tarefas integradas do tipo das que se citan a continuación: 

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

Estándares 

aprendizaxe 

 

Exemplo de tarefas 

CNB1.1.1.  

Realizar investigacións de xeito individual sobre temas propostos empregando fontes 

diversas. 

Organizar a información en esquemas, cadros, paneis… empregando imaxes e/ou texto. 

CNB1.1.2 

CNB1.2.1. 

CNB3.2.1. 

CNB2.1.1. 

CNB2.1.2. 

CNB2.1.3. 

 

Elaborar un mural das partes do corpo. 

 

CNB2.2.1. 

CNB2.2.2. 

CNB2.3.1. 

 

Elaborar un tríptico dos hábitos saudables. 

Buscar receitas saudables e facer un libro entre todos. 

CNB3.1.1. 

CNB3.1.2. 

CNB3.1.3. 

Elaborar unha guía das árbores do centro. 

Facer un mural - infografía coa clasificación dos animais. 

CNB4.1.1. 

CNB4.1.2. 

Facer carteis para colocar no baño do colexio fomentando o uso responsable da auga e o uso 
adecuado do mesmo por mor da pandemia polo COVI-19. 



 

CNB4.2.1. Realizar unha clasificación de obxectos atendendo ás súas características. 

CNB5.1.1. Facer entrevistas aos pais/nais sobre o seu traballo. 

CNB5.1.2. 

CNB5.2.1. 

CNB5.2.2. 

 

Facer un manual de uso do ordenador da aula. 

CIENCIAS SOCIAIS 

Estándares 

aprendizaxe 

 

Exemplo de tarefas 

CSB1.1.1  

Realizar investigacións de xeito individual sobre temas propostos empregando fontes 

diversas. 

Organizar a información en esquemas, cadros, paneis … empregando imaxes e/ou texto. 

CSB1.1.2 

CSB1.2.1 

CSB2.1.1 

 

CSB1.3.1 

CSB1.4.1 

Interpretar folletos dun supermercado para calcular unha compra. 

Facer un obxecto para medir e ter na clase no que aparezan os números. 

Manexar tapóns, pinzas, ábacos… como apoio para a composición e descomposición de 

números. 

CSB2.1.2  
 
 

Resolver individualmente situacións problemáticas reais empregando as operacións da 

suma e da resta. 

CSB2.2.1 

CSB2.3.1 

CSB2.4.1 

CSB2.5.1 

CSB4.3.1 



 

 

CSB2.6.1 

CSB2.7.1 

 

Elaborar unha maqueta do sistema solar. 

CSB2.8.1 

CSB2.9.1 

 

Realizar unha exposición con fotografías antigas recompiladas na familia para ver os 

cambios na paisaxe que se producen no tempo. 

CSB3.1.1 

CSB3.2.1 

CSB3.3.1 

CSB4.1.1 

CSB4.2.1 

 
 
 
Facer unha árbore xenealóxica. 

Entrevistar a persoas próximas. 

 

CSB3.4.1. 

CSB3.4.2 

CSB3.5.1 

Interpretar folletos dun supermercado para calcular unha compra. 

Facer un obxecto para medir e ter na clase no que aparezan os números. 

Manexar tapóns, pinzas, ábacos… como apoio para a composición e descomposición de 

números. 

CSB3.6.1 

CSB3.7.1 

Resolver en pequeno grupo ou individualmente situacións problemáticas reais empregando 

as operacións da suma e da resta. 

CSB3.8.1 Realizar carteis anunciadores de animacións da biblioteca, actos programados … 

LINGUA CASTELÁ E LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Estándares 

aprendizaxe 

 

Exemplo de tarefas 

Estándares do 

bloque 1: co- 

municación 

oral. Falar e 

escoitar. 

 

Asemblea diaria. 

Facer debates respectando quendas de palabra. 

 Escoitar relatos audovisuais ou lidos polo mestre. 

Estándares do 

bloque 2: co- 

municación 

escrita. Ler. 

Facer lecturas en voz alta colectivas. 

Ler todo tipo de textos en soportes diversos(carteis, receitas, normas, folletos, instrucións …) 

Recomendar lecturas que lles gustaron aos compañeiros/as. 

Estándares do 

bloque 3: co- 

municación 

escrita. Escri- 

bir 

 

Interpretar folletos dun supermercado para calcular unha compra. 

Facer un obxecto para medir e ter na clase no que aparezan os números. 

Manexar tapóns, pinzas, ábacos… como apoio para a composición e descomposición de 

números. 

Estándares do 

bloque 4: 

coñecemento 

da lingua 

 

Resolver individualmente situacións problemáticas reais empregando as operacións da 

suma e da resta. 

MATEMÁTICAS 

Estándares 

aprendizaxe 

 

Exemplo de tarefas 

MTB1.1.1. Planificar unha saída escolar calculando custes. 

MTB1.2.1. Traballar no caderno de clase seguindo unhas normas previamente establecidas. 



 

 
  

MTB1.3.1.  

Utilizar aplicacións informáticas relacionadas cos contidos traballados. 

MTB2.1.1. 

MTB2.1.2. 

MTB2.2.1. 

MTB2.2.2. 

MTB2.2.3. 

MTB2.2.4. 

 

Interpretar folletos dun supermercado para calcular unha compra. 

Facer un obxecto para medir e ter na clase no que aparezan os números. 

Manexar tapóns, pinzas, ábacos… como apoio para a composición e descomposición de 

números. 

MTB2.3.1. 

MTB2.3.2. 

MTB2.3.3. 

MTB2.4.1. 

MTB2.4.2. 

 
 
 
Resolver individualmente situacións problemáticas reais empregando as operacións da 

suma e da resta. 

MTB3.1.1. 

MTB3.2.1. 

MTB3.3.1. 

MTB3.6.1. 

MTB3.6.2. 

 

Realizar as medicións necesarias para calcular a cantidade de papel necesaria para facer un 

mural. 

Facer as pesadas e medicións de capacidade necesarias para elaborar unha receita 

seguindo instrucións. 

MTB3.4.2. 

MTB3.4.3. 

 

Consultar diariamente o reloxo da parede para ver os cambios de hora, a hora de saída… 

MTB3.5.1. Mercar un bocadillo no patio –non poderá facerse por mor da pandemia-. 

MTB4.1.1. 

MTB4.1.2. 

MTB4.2.1. 

MTB4.3.1. 

MTB4.3.2. 

 

 
Coñecer pintores que empregaron formas xeométricas nas súas obras para tratar de emula- 

los (Mondrian, Dandinsky). 

 

MTB5.1.1 

MTB5.1.2. 

 

Elaborar un rexistro do tempo climático dun mes en concreto. 

 
 

Agrupamentos 

   
Debido á pandemia polo COVID-19, non se poden realizar agrupamentos de ningún tipo, 

polo tanto o traballo será maioritariamente individual.  
 

Organización da aula 

Con respecto a organización dos espazos da aula cada titor organizará o espazo na 

súa aula como crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva, sempre e 

cando mantéñase a distancia de seguridade entre o alumnado e o propio mestre. 

No día a día o espazo da aula estará organizado para facilitar a todo o alumnado a 

visión da pantalla dixital e do taboleiro. En 1º B, estarán agrupados de xeito individual e coa 

distancia adecuada; mentres que en 1ºA estarán dous por mesa (que é moi longa, pero un 

frente a outro e coa distancia adecuada). A organización do alumnado nos pupitres non 

poderá variar debido á situación na que nos atopamos actualmente. 



 

 

7) HORARIO, RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS: 

 

Con carácter xeral empregaranse os seguintes: 

 

 Fichas de traballo elaboradas polos mestres. 

 Aula Virtual de Vicens Vives (Edubook). 

 Libros de texto da editorial Vicens Vives ( Proyecto ZOOM Matemáticas, Proyecto ZOOM 
Lingua Galega –ambas materiais terán un libro por trimestre- caderno de expresión 
escrita…) e libro de Música. O libro de Lingua Castelá será viritual, xa que só está na 
Aula Virtual de Vicens Vives 

 Caderno de traballo. 

 Láminas e murais. 

 Xogos didácticos 

 Materiais elaborados polas mestras e o alumnado. 

 Aula virtual e web do centro. 

 Recursos didácticos dixitais. 
 

 Libro do alumno. 
 

 Biblioteca de aula. 

 Aula de informática (este ano non se usará en principio). 
 

 Libros de lectura persoais dos alumnos. 

 Cartolinas, tesoiras e rotuladores propios de cada alumno. 

 Xogos da aula, desinfectados previamente e cada un terá asignado o material para si 
mesmo. 

 Páxinas web, blogs,… 

 CD e DVD. 

 Ordenador da aula. 

 Programas educativos interactivos. 

 Pizarra dixital. 

 Material funxible, único para cada alumno (papel vexetal, ceras,...). 

 Fotografías, vídeos 

 Moedas e billetes, propias de cada alumno. 
 

 
Ao estar en 1º de Primaria, a estructuración por sesións á semana das materias será o 
seguinte: 
 

- Matemáticas: 5 sesións; 
 

- Lingua Castelá: 4 sesións; 
 

- Lingua Galega: 4 sesións; 



 

 
- Inglés: 2 sesións; 

 
- Educación Física: 2 sesións; 

 
- Ciencias Socias: 3 sesións; 

 
- Ciencias Naturais: 2 sesións; 

 
- Música: 1 sesión; 

 
- Relixión ou Valores: 1 sesión; 

 
- Plástica: 1 sesión. 

 
 

 No tocante aos patios, por mor da pandemia, realizaranse (en 1º) despois da segunda 
sesión –serán de 25 minutos- e, xusto despois, terá lugar a hora de ler que durará tamén o 
mesmo tempo. Mentres o alumnado de 1º está no patio (cada aula estará separada por unha 
liña de bancos para evitar tocarse), tamén sairán aos seus respectivos patios os cursos 
impares; mentres que, os pares, sairán mentres os impares están na hora de ler. 
 
 A estructura será: 9:45 a 10:40 (1ª sesión), 10:40 a 11:35 (2ª sesión). 11:35 a 12:00 
(patio, os mestres de 1º farán guardias en días alternos, cando un faga guarda o outro non e 
viceversa), 12:00 a 12:25 (hora de ler), 12:25 a 13:15 (terceira sesión); 13:15 a 15:00 
(comedor e actividades extraescolares), 15:00 a 15:40 (cuarta sesión), 15:40 a 16:30 (quinta 
sesión). 
 
 A maioría do alumnado dos cursos de 1º vai ao comedor; o que non vai será recollido 
fóra do centro por algún dos seus pais ás 13:15 horas; voltando posteriormente ao colexio ás 
15 horas. 
 
 As aulas, como marca o protocolo, estarán aireadas o maior tempo posible (levarase 
rexistro do mesmo, ademáis do alumnado que faltou ao comedor escolar) e en cada 
momento que se entre nas mesmas ou se saia levarase a cabo o lavamento de mans con xel 
hidroalcóholico; tamén haberá aerosoles para limpar aquel material que o precise. Só sairán 
ás asignaturas de Educación Física e Música, ademáis de a Valores (que serán na aula de 
Audiovisuais, ou de Inglés –aínda non se decidiu, de momento van a Audiovisuais)-. Os 
mestres tamén disporán de máscaras de reposto para o alumnado e de material escolar que, 
unha vez usado, pasará a ser do alumnado ao que se lle deu (previamente desinfectado 
antes de usalo). 
 
 As entradas ao colexio serán escaloadas, cos buses entrando por orde (coma os 
alumnos) e ata que un bus non deixou a todos os alumnos fóra, non poderán saír o resto do 
alumnado que esté noutro. Unha vez que os alumnos cheguen, os mestres especialistas, 
recibiranos e levaranos ás súas aulas. No tocante ás saídas ao comedor e á casa serán 
realizadas polo mestre que estea con eles nese momento, segundo indique o horario. 
 
 Levarase rexistro das faltas de asistencia na aplicación XADE e, cando algún alumno ou 
alumna falte por mor do COVID, levarase a cabo o rexistro das faltas segundo marca o 
protocolo da XUNTA. 

 
Para a comedor escolar cada alumno levará dúas caixas para as mascarillas (unha delas 

baleira para gardar a que levan posta, e outra con unha de reposto por se acaso non poden 
volver a usar a que levaban previamente. 

 



 

 

8) CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN:  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CIENCIAS DA NATUREZA 

CNB1.1. Buscar, seleccionar información de forma guiada e comunicar os resultados en diferentes soportes. 

 

CNB1.2. 
Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material, as distancias por mor 
da pandemia e as normas de convivencia. 

CNB2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

 

CNB2.2. 
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. 

CNB2.3 Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de merendas saudables para o recreo. 

CNB3.1. Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais características das plantas e dos animais. 

 

CNB3.2. 
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. 

CNB4.1. Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na escola 

 

CNB4.2. 
Experimentar e manipular instrumentos e obxectos sinxelos de uso cotián identificando algunhas 

propiedades físicas. 

 

CNB5.1. 
Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, describir os seus materiais e o seu 

funcionamento e utilizalos con seguridade evitando estereotipos sexistas 

CNB5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e coidando o seu uso. 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

 
CSB1.1. 

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. 

CSB1.2. Adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as achegas alleas. 

CSB1.3. Empregar os mapas mentais como unha técnica básica de estudo. 

CSB1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. 

 

CSB2.1. 
Identificar os elementos principais da contorna partindo do máis próximo a través da observación e 

uso das TIC. 

 

CSB2.2. 
Recoñecer as características básicas do aire e a auga observadas e experimentadas a través dos 

sentidos. 

CSB2.3. Recoñecer e valorar a importancia que o uso responsable ten na súa contorna máis próxima. 

 

CSB2.4. 

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. 

 

CSB2.5. 
Realizar medicións sinxelas de datos con aparellos cotiás e facer pequenos rexistros do tempo 

atmosférico a nivel local. Comprobación co tempo dos xornais. 

CSB2.6. Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a importancia que o Sol ten para a vida. 

 

CSB2.7. 
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. 

 

CSB2.8. 
Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do home existentes na contorna 

próxima poñendo exemplos. 



 

 

 
 

CSB2.9. 
Valorar a importancia que ten para a vida dos seres vivos o coidado dos elementos da paisaxe 

máis próxima. 

 

CSB3.1. 

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. 

CSB3.2. Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a escola e as súas funcións. 

 

CSB3.3 
Recoñecer á pertenza a certos grupos e participar neles respectando os principios básicos de 

convivencia. 

 

CSB3.4. 
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. 

 

CSB3.5. 
Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar os conceptos de cidade, vila, 

aldea. 

 

CSB3.6. 
Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características fundamentais e os clasifica 

segundo a súa función e uso. 

 

CSB3.7. 
Observar e discriminar diferentes elementos viarios que debera recoñecer un peón ou peoa para 

unha circulación óptima pola rúa. 

 

CSB3.8. 
Coñecer algunha das grandes manifestacións culturais que se celebran na escola valorando a súa 

diversidade e contribuíndo á súa conservación. 

 

CSB4.1. 

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. 

 

CSB4.2. 
Reconstruír a memoria do pasado próximo partindo de fontes familiares a través da realización 

dunha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

 
CSB4.3. 

Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de semana e os meses, nomea os 

meses do ano calendario como instrumento para medir e representar o paso tempo. 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

LCB1.1. 
Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando o quenda de 

palabra. 

LCB1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na produción propia. 

 

LCB1.3. 
Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para satisfacer as necesidades de 

comunicación en diferentes situacións de aula. 

LCB1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. 

LCB1.5. Comprender o sentido global dun texto oral. Identificar información relevantes. 

LCB1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación. 

LCB1.7. Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e intereses. 

LCB1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. 

 
LCB1.9 

Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario axeitado e unha secuencia 

coherente. 

LCB1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LCB1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

LCB2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 

LCB2.2. Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados ao seu nivel. 

LCB2.3. 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. 

LCB2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. 

LCB2.5. Progresar na adquisición do hábito lector. 

LCB2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia. 

LCB3.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus aspectos gráficos. 

LCB3.2. Relacionar códigos verbais e non verbais. 

 

LCB3.3. 

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 

LCB4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua. 

LCB4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a adquisición de vocabulario. 

 

LC4.3. 
Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer unha comunicación 

máis eficaz. 

 

LCB4.4. 
Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 

lingua. 

LC4.5. Utilizar programas e aplicacións educativas dixitais para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

 

LCB4.6. 
Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia comunicativa integrada 

LCB5.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a lectura como fonte de gozo e información. 

LCB5.2. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

LCB5.3. Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula. 

 

LCB5.4. 
Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: contos, poemas e 

adiviñas. 

 

LCB5.5. 
Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo persoal. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

MB1.1. Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema. 

MB1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito. 

 

MB1.3. 
Iniciarse na utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe coa axuda guiada do 

mestre ou da mestra. 

MB2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. 

MB2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

 

MB2.3. 
Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo 

mental, en situación de resolución de problemas. 

 

MB2.4. 

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. 

MB3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para realizar medidas e estimacións. 

MB3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación e/ou utilizando a balanza. 

MB3.3. Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por estimación. 

 

MB3.4. 
Iníciase no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 



 

 
 

MB3.5. 
Iníciase no coñecemento do valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea. 

 

MB3.6. 

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. 

 

MB4.1. 
Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares. 

MB4.2. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 

 

MB4.3. 

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. 

 

MB5.1. 

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. 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

VSCB1.1. 
Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a valorando positivamente as súas características físicas e 

calidades, expresándoa mediante a linguaxe oral e representacións. 

VSCB1.2. Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as poden acompañar. 

VSCB1.3. Autorregular as condutas cotiás e adquirir algunha estratexia de control dos impulsos. 

VSCB1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e responsabilidade. 

 
VSCB2.1. 

Expresar opinións, emocións e estados de ánimo empregando coordinadamente a linguaxe verbal 

e non verbal 

 

VSCB2.2. 
Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas, escoitando con atención e 

respectando a quenda de palabra. 

 

VSCB2.3. 
Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas características e identificar as súas 

emocións. 

 

VSCB2.4. 
Descubrir e comprender as diferenzas entre as persoas, realizar valoracións positivas das súas 

calidades e facer cumprimentos. 

 

VSCB3.1. 
Participar en actividades grupais e de equipo, tendo en conta as propias necesidades e amosando 

unha boa disposición para recibir e dar axuda. 

VSCB3.2. Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos habituais no colexio. 

 
VSCB3.3. 

Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de convivencia do colexio e realizar un uso 

responsable dos materiais escolares. 

 

VSCB3.4. 
Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e corresponsabilidade de 

homes e mulleres. 

VSCB3.5. Valorar as normas de seguridade viaria. 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

LGB1.1. 
Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes da radio ou 

da televisión, próximos á experiencia infantil. 

 

LGB1.2. 
Comprender informacións audiovisuais sinxelas de carácter específico procedentes de diferentes 

soportes. 

LGB1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións comunicativas cotiás, respectando as 



 

 
 intervencións dos e das demais. 

 

LGB1.5. 
Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LGB1.6. Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos intercambios comunicativos máis habituais. 

LGB1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en pequeno grupo. 

LGB1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.9. Recoñecer usos de linguaxe discriminatoria coas diferenzas. 

 

LGB2.1. 
Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de 

comunicación. 

LGB2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de ilustracións. 

 

LGB2.3. 
Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para chegar progresivamente á 

expresividade e autonomía lectoras. 

LGB2.4. Usar as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas de funcionamento. 

LGB2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. 

LGB2.6. Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación. 

 

LGB2.7. 
Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu interese, así como ser 

quen de expresar preferencias. 

 

LGB3.1. 

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. 

 
LGB3.2. 

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). 

LGB3.3. Elaborar textos moi sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 

LGB3.4. Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

LGB3.5. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensión dos textos. 

 

LGB3.6. 
Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

 

LGB4.1. 
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. 

LGB4.2. Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 

 

LGB4.3. 
Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como instrumento para a 

segmentación da escritura. 

 

LGB4.4. 
Comparar aspectos moi básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada. 

LGB5.1. Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios, usando modelos 

 

LGB5.2. 
Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á 

expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.3. Recrear e compoñer breves relatos a partir de modelos sinxelos. 

 

LGB5.4. 
Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

LGB5.5. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. 



 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

EPB1.1. Identificar as diferentes materiais e formas de expresión plástica. 

EPB1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión artística. 

EPB1.3. Identificar as formas básicas, tamaños, texturas e usar distintos tipos de cores. 

EPB1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno artificial. 

EPB1.5. 
Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente destreza diferentes 

ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con pincel, pegamentos etc.). 

EPB2.1. 
Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos elementos 

que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.2. 
Identificar o entorno próximo, explicándoo con linguaxe plástica 

adecuada ás súas características. 

EPB2.4. 
Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva e recta.) e formas 
xeométricas. 

EPB2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana. 

EPB2.6. 
Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresividade de diversos materiais e soportes 

audiovisuais. 

EPB2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e os espazos. 

EPB2.8. Elaborar os traballos individualmente. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA TODAS AS ÁREAS 

 
Participación 

10% 

 

Sempre participa nas 
actividades da clase. 

Case sempre participa 
nas actividades da 

clase. 

Algunhas veces 
participa nas 

actividades da clase. 

 

Nunca participa nas 
actividades da clase. 

Actitude 
15% 

Actitude excelente. Actitude boa. Actitude regular. Actitude negativa. 

 
 
 
 
 
 

 
Traballo 

30% 

 
 
 
 
 

Individual 
20% 

Sempre traballa. Case sempre traballa. 
Algunhas veces 

traballa. 
Nunca traballa. 

Sempre remata e 
entrega as tarefas a 

tempo. 

Case sempre remata 
e entrega as tarefas a 

tempo. 

Algunhas veces 
remata e entrega as 

tarefas a tempo. 

Nunca remata e 
entrega as tarefas a 

tempo. 

Sempre presenta as 
tarefas con orde, 
limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Case sempre 
presenta as tarefas 
con orde, limpeza e 

cunha escritura 
lexible. 

 

Algunhas veces 
presenta tarefas con 
orde, limpeza e 
escritura lexible. 

 

Nunca presenta 
as tarefas con 
orde,limpeza e 
escritura lexible. 

Sempre revisa e non 
ten erros. 

Case sempre revisa e 
corrixe os erros. 

Algunhas veces revisa 
e corrixe erros. 

Nunca revisa e 
corrixe erros. 

 

En grupo 
10% 

Sempre axuda coa 
tarefa de equipo. 

Case sempre axuda 
coa tarefa de equipo 

Algunhas veces axuda 
coa tarefa de equipo. 

Nunca axuda coa 
tarefa de equipo. 

Sempre desempeña o 
seu rol. 

Case sempre 
desempeña o seu rol. 

Algunhas veces 
desempeña o seu rol. 

Nunca desempeña o 
seu rol. 

Esforzo 
15% 

Sempre se esforza por 
mellorar e aprender 

Case sempre se 
esforza por mellorar e 

aprender. 

Algunhas veces se 
esforza por mellorar e 

aprender. 

Algunhas veces se 
esforza por mellorar e 

aprender. 

 
 

 
Actividades 
avaliables 

30% 

ÁREA CUALIFICACIÓNS DAS ACTIVIDADES 30 % 

   

   

   

   

   

   

 
 

CUALIFICACIÓNS FINAIS DA AVALIACIÓN 

ÁREA TRABALLO DIARIO ACTIVIDADES AVALIABLES NOTA FINAL 

Matemáticas    

Lingua castelá 
  

Lingua galega   

Ciencias natureza   

Ciencias sociais   

Valores 
  

Educación artística –
Plástica- 

 

  



 

Para poder facer a suma das catro partes será necesario ter en tódalas probas 

escritas e orais un mínimo de nota dun 4 sobre 10. 

En función deste criterios estableceremos a cualificación, que tendo en conta o 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e tamén a orde de avaliación do 9 de xuño 

de 2016, será numérica dende o 1 ao 10. 

CUALIFICACIÓN RANGO DE PUNTUACIÓN 

SOBRESAÍNTE (SB) 9 ou 10 

NOTABLE (NT) 7 ou 8 

BEN (BE) 6 

SUFICIENTE (SU) 5 

INSUFICIENTE (IN) 1,2,3 ou 4 

 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Promociona ao seguinte nivel o alumnado: 

1 Con avaliación positiva en todas as áreas. 

2 Con avaliación negativa en dúas áreas, sempre que non sexan dúas destas tres: Lingua Galega, Lingua 

Castelá e Matemáticas. 

3 Que xa permaneceu un curso máis no nivel. 

4 Que, a pesares de ter avaliación negativa nas áreas sinaladas no apartado 2, se considere que a medida 

de promoción é adecuada para a súa evolución persoal e social. Esta decisión será tomada pola xunta de 

avaliación correspondente. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf


 

 
9) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE: 
 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

O nivel de dificultade foi adecuado ás carac- 

terísticas do alumnado. 

     

Conseguiuse a participación activa de todo o 

alumnado. 

     

Contouse co apoio e coa implicación das fami- 

lias no traballo do alumnado. 

    
 

Mantívose un contacto periódico coas familias.      

Adoptáronse as medidas curriculares e organi- 

zativas adecuadas para atender ao alumnado 

con NEAE. 

     

Atendeuse adecuadamente á diversidade do 

alumnado. 

     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      

Dáse un peso real á observación do traballo na 

aula. 

     

Valorouse adecuadamente o traballo en colabo- 

ración do alumnado dentro do grupo. 

     

 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

Busco información previa sobre o tema a tratar e 

planifico o traballo con suficiente antelación. 

     

Teño en conta os coñecementos previos dos 

alumnos/as e os seus intereses. 

     

Preparo actividades motivadoras para o alumna- 

do que combinen o traballo individual e en grupo. 

     

Ofrezo a cada alumno/a as explicacións indivi- 

dualizadas que precisa. 

     

Elaboro actividades de apoio, reforzo…, para 

unha adecuada atención á diversidade tendo en 

conta os estándares. 

     

Utilizo distintas estratexias metodolóxicas en fun- 

ción dos temas a tratar. 

     

Implico aos alumnos no proceso de aprendizaxe 

propoñendo técnicas de aprendizaxe cooperati- 

vo, tarefas de grupo, facendo debates… 

     

Relaciono os contidos de todas as áreas.      

Avalío a eficacia dos programas de apoio, refor- 

zo, recuperación e ampliación 

     

Valoro a adecuación, logo da súa aplicación, das 

ACS propostas e aprobadas. 

     

Potencio estratexias de animación á lectura.      

Incorporo  as  TIC  aos  procesos de ensino – 

aprendizaxe. 

     



 

 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

Coordínome cos demais mestres do nivel para a 

secuenciación dos contidos e a planificación de 

actividades. 

     



 

 

 

10) DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS: 

 

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso académico, as 

cales adicarémolas a recoller información sobre: 

 As características do alumno/a (intereses, autonomía, coidado persoal…) 

 O seu entorno socio-familiar (indagando no expediente académico ou se fose 

necesario realizando entrevistas persoais cos pais/nais ou titores legais) 

 O contexto educativo (dinámica de aula) 

 A súa competencia curricular nas áreas de matemáticas e lingua castelá / lingua 

galega. 

 
Os instrumentos de avaliación serán probas escritas ou orais que permitan 

avaliar os seguintes indicadores: 

 
 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Indicador Acadado Non acadado 

Recoñece os números ata o 9.   

Traza correctamente os números do 0 ao 9.   

Asocia os números do 0 ao 9 coa súa cantidade.   

Completa a serie numérica do 0 ao 9.   

Descompón números dunha cifra.   

Fai correctamente un ditado numérico con números do 0 ao 9.   

Calcula sumas ata o número 9 con apoio gráfico.   

Calcula restas ata o número 9 con apoio gráfico.   

Resolve sinxelos problemas de sumas con apoio gráfico.   

Resolve sinxelos problemas de restas con apoio gráfico.   

Debuxa e recoñece círculos, cadrados, triángulos, rectángulos e 

rombos. 

  

Discrimina obxectos seguindo o criterio largo/estreito e longo/curto, 

grande/mediano/pequeno. 

  

Aplica os cuantificadores máis/menos que, poucos, moitos, ningún no 

reconto de cantidades. 

  

Manexa nocións espaciais básicas: diante/detrás, dentro/fóra, 

esquerda/dereita, preto/lonxe. 

  



 

 
 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREAS DE LINGUAS 

Indicador Acadado Non acadado 

Exprésase oralmente con claridade.   

Pronuncia correctamente e con claridade diferentes palabras.   

Emprega un vocabulario axustado a súa idade.   

Realiza correctamente os trazos propostos.   

Identifica e escribe o seu nome.   

Copia palabras e oracións breves.   

Asocia a grafía maiúscula-minúscula das vogais e as consonantes M e P.   

Recoñece o son das vogais en palabras nomeadas en voz alta.   

Completa palabras coas vogais axeitadas.   

Escribe palabras sinxelas coas vogais e as consonantes M e P.   

Le palabras sinxelas.   

 

 
• Os resultados acadados permitirán establecer o punto de partida para a adquisición de 

novas aprendizaxes. 

• Levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems con dificultade. 



 

 

11) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

Para atender estas necesidades partiremos de dous principios de actuación: partir dos 

mínimos esixibles do currículo e deseñar actividades que se axusten aos diferentes ritmos de 

traballo e aprendizaxe. 

Levarase a cabo un seguimento individualizado, non so dos resultados, senón de todo 

o proceso de adquisición das aprendizaxes comprobando que comprenden as  instrucións,    

as levan a cabo de xeito máis ou menos autónomo e o nivel de expectativas non supera en 

demasía a súa capacidade de evolución na aprendizaxe. 

Potenciaremos actitudes de superación e a partir de reforzos positivos iremos tentando 

superar as dificultades coas que se atopen involucrando ás familias en posibles tarefas de 

reforzo e/ou ampliación (mandaranse deberes só os venres e só unha ficha por semana). 

Tamén tentaremos dotalos de recursos ante o fracaso, o erro e a crítica. 

Para unha adecuada atención do alumnado utilizaremos todos os medios, recursos e 

persoal á nosa disposición. As medidas a adoptar serán entre outras: 

 Reforzo positivo e valoración do esforzo. 
 
 

 Adecuación de actividades ao ritmos de traballo e á capacidade de aprendizaxe 

flexibilizando no posible os tempos. 

 Secuenciación das actividades partindo dos coñecementos previos para acadar 
aprendizaxes significativas a través da manipulación, investigación. 

 

 Reflexión persoal sobre o proceso da actividade e asunción de responsabilidades. 
 

 Reflexión persoal sobre a propia conduta valorando as posibles consecuencias e 

comprometéndose a intentar cambiala se é necesario. 

 Emprego de material manipulable elaborado para o seu uso e tamén do entorno 

próximo. Na aula dispoñemos de paneis numéricos; máquina de sumar; panel do 

paso do tempo cos días da semana, meses, aniversarios; contos adaptados á idade; 

tablet; ordenador; pizarra; robot. 

 

 Actividades que reforcen a autoestima, autocoñecemento e á autoaceptación como 
xogos, proxectos colaborativos, chuvia de ideas, resolución de conflictos. 

 

 Actividades de recuperación e reforzos para acadar os obxectivos propostos. Na 
clase de 1º B reciben reforzo na linguaxe oral dous alumnos cunha sesión semanal: 
luns e mércores por parte da especialista en AL xa que presentan dificultades 
relacionadas coa conciencia fonolóxica e coa transformación dos fonemas en 
grafemas. O especialista en Educación Física fai un apoio de dúas sesións 
semanais para reforzar a numeración e estratexias para a resolución de problemas 
con todo o grupo e a lectoescritura no curso de 1ºA, a titora de 1ºA fará o mesmo co 
grupo de 1ºB e o de 1ºB o mesmo co de 1ºA (só unha sesión). 



 

 
 

12)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

Debido á pandemia polo COVID-19, non se poderá participar nas 

conmemoracións e celebracións sinaladas no calendario escolar e en todas as 

actividades propostas polo centro e os distintos equipos de traballo. 

 
Tiñamos pensado facer polo menos unha saída por trimestre, pero non poderá ser 

posible. A nosa programación inicial a que se presenta a continuación: 

Iso sí, valoraranse  as actividades propostas por diversas organizacións que se 

vaian propoñendo ao longo do curso, sempre e cando se realicen dentro do 

Centro escolar e a cada grupo individualmente. 

Polo demáis, o Centro mantén a realización de determinadas actividades 

extraescolares para o alumnado, que se poden facer en dous turnos: -) despois do 

comedor escolar; -) unha vez finalizada a xornada lectiva. As actividades propostas 

son: -) taekwondo, -) ximnasia rítmica, -) atletismo, -) deportes de raqueta, -) ballet. 

Varios alumnos dos cursos de 1º asisten a estas actividades. 

Tampouco se poderá compartir material de ningún tipo (nin nas clases). 

 



 

 
13) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA  EN FUNCIÓN DOS   RESULTADOS   ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA: 

 
 Escala 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos 

a partir dos elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos. 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

a temporalización previstas. 

    

4.  Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecución fixado para cada 

estándar. 

    

5. Asignación 

cualificación. 

a cada estándar do peso correspondente na     

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 

súa avaliación. 

    

7. Asociación 

desenvolver. 

de cada estándar cos elementos transversais a     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

11. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares. 

    

12.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas para a avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

13. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

14. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados 

aos estándares propostos na programación 

    

15. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE, propostas na programación 

    

16. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

    

17. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios de avaliación, instrumentos e procedementos e criterios de 

promoción. 

    

18. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo 

do curso. 

    

19. Contribución desde a materia/curso ao Proxecto lingüístico do 

centro. 

    

20. Contribución desde a materia/curso ao plan de lectura do centro.     

21. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

22. Contribución desde a materia/curso ao Plan Proxecta     

23. Contribución desde a materia/curso aos Contratos Programa     

 

 



 

14) ADENDA DO QUE QUEDOU SEN TRABALLAR DO CURSO ANTERIOR POR MOR DA 
PANDEMIA POLA COVID-19: 

 
 Os aspectos que se expoñen a continuación serán os primeiros a traballar durante este 

curso, xa que quedaron sen dar o curso pasado. O informe no que o explica foi redactado polos 
titores encargados dos cursos o ano académico anterior. 
 
 

INFORME DO QUE QUEDOU SEN DAR NO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 

2019/2020 6º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PROXECTO: “NÓS SOMOS PLANETA” 

 Quedou a medio facer un proxecto sobre o lince na aula laranxa e un sobre o oso pardo 

na aula amarela. A idea era que despóis se intercambiasen a información. 

 Os medios de transporte: utilidade, medio e contaminación.  

 As 3R. Traballouse a reutilización de plásticos, papel e ambases, pero quedou sen 

abordar a reutilización dos resíduos orgánicos e a fabricación de compost.  

 As plantas. Quedou a medio proceso, xa que plantamos, pero non puidemos ver o 

resultado final.  

 

LÓXICA-MATEMÁTICA 

 Formas xeométricas: o cono 

 Formas planas: o óvalo.  

 Conceptos temporais: algúns líanse son meses do ano. Non se puido seguir avanzando 

neste sentido.  

 Os cardinais a partir do 5º. 

 A representación gráfica da resta e da suma. Estaban acostumados a resolver problemas 

que implicasesn estas operacións pero con material manipulativo ou usando as mans.  

 

LECTOESCRITURA 

 Estabamos traballando na segmentación de palabras en sílabas. 

 Recoñecemento e grafía das letras minúsculas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15) CONCLUSIÓN: 
 

Para rematar a presente programación, cómpre sinalarse que, no caso de que houbera 
un confinamento, o proceso que se levará a cabo para traballar co alumnado será a través dun 
blog que estará conectado coa web do colexio. Así, os titores do primeiro ciclo e o resto do  
profesorado que non teña blog propio, usarán tal ferramenta tecnolóxica para mandar tarefas ao 
alumnado. Procuraránse que sexan sinxelas de que realización doada para o alumnado e para 
o corrección dos Mestres.  

 
Hai un rapaz, no curso de 1ºB que non ten ordenador persoal, pero ten teléfono móvi l 

con Internet. Se non se puidera traballar con el adecuadamente, mandaránselle as tarefas por 
medio do correo electrónico dos mestres correspondentes. 

 
A realización das titorías, que non poden ser presenciales ao longo deste curso, 

realizaránse por vía telemática ou por chamada telefónica.  A dirección do blog estará unida á 
web do Centro; tamén as notificacións ás familias realizaranse, maioritariamente, pola 
aplicación ABALAR. 

 
Xa como derradeiro punto dicir que neste curso, levarase a cabo un Proxecto a traballar 

co alumnado. O tema é “Os ecosistemas”, e o nivel de 1º de Primaria, elixiu “A selva”. 
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Esta programación foi elaborada segundo as directrices fixadas pola 

Comisión de Coordinación Pedagóxica do CEIP Plurilingüe San Marcos de 

Abegondo, aplicando a lexislación vixente da LOMCE e tendo en conta o 

currículo establecido pola ”Conferencia Episcopal Española” 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A Disposición Adicional Segunda da LOMCE específica que os pais teñen dereito á formación 

relixiosa e moral dos seus fillos, segundo as súas conviccións, establecendo que a relixión 

católica incluirase como área ou materia nos niveis educativos que corresponda, que será de 

oferta obrigatoria para os centros e de carácter voluntario para os alumnos. 

Nese sentido esta programación do ensino da relixión católica constitúe unha síntese 

básica e global da mensaxe cristiá, adecuada á idade do alumno, ás esixencias 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais da contorna e ás demandas didácticas do 

sistema educativo. Enmárcase nun contexto histórico e social, inclúe parte do gran acervo 

cultural e artístico que emana da fe católica, e posibilita a análise comparada dos contidos en 

diálogo coa cultura do noso tempo. 

A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta, fundamenta e motiva os valores e 

actitudes básicos cristiás e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que 

o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e no tempo de cada etapa. 

A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar 

co apoio e cooperación das familias.  

 

2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  

 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que 

lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- 

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 



 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de pro- 

blemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da co- 

municación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- 

portamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 

aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan- 

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 
 
 

Este obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, 

criterios de avaliación e cos distintos estándares de aprendizaxe desta área. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 
No seguinte apartado aparece a aportación que esta área fai a cada unha das 

competencias, relacionándolas cos distintos estándares de aprendizaxe. 
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 4.   CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE – RELIXIÓN CATÓLICA – 1º PRIMARIA 
 
 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
- A Creación como 

agasallo de Deus. 

1. Identificar e valorar a creación como acto de amor  

de Deus ao Home. 

1.1. Coñece, respecta e coida a obra creada. 

1.2. Expresa con palabras propias o asombro 

polo que Deus fai. 

- O home, obra mestra da 
Creación. 

2. Recoñecer a relación intrínseca que existe entre 

Deus e o home. 

2.1. Identifica e enumera os coidados que recibe 

na súa vida como don de Deus. 

- A comunicación do home 
con Deus. 

3. Coñecer que a persoa é un ser capaz de falar con 

Deus. 

3.1. Coñece e aprecia a través de modelos 

bíblicos que o home é capaz de falar con 

 Deus. 

 3.2. Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de 

 petición e agradecemento. 

 

BLOQUE 2: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

- Deus acompaña o 
home na historia. 

 

- Deus fálalles aos 
homes como amigos. 

1. Recoñecer e apreciar a relación paterno- 
filial entre Deus e o home. 

1.1. Coñece e valora que Deus fala a Abrahán e 
Moisés para ser o seu amigo. 

1.2. Sinala e representa as características da 
amizade de Deus co home: coidado, protección, 
acompañamento, colaboración, etc. 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- Xesús, o fillo de Deus 
faise home, vive e 
medra nunha familia. 

- Acontecementos e 
lugares xeográficos 
importantes na vida de 
Xesús. 

- Xesús morreu para a 
nosa salvación. 

1. Relacionar lugares e acontecementos nos 
que Deus expresou o seu amor polos homes 
na vida de Xesús. 

1.1. Nomea e asocia lugares e acontecementos 
importantes da vida de Xesús. 

2. Coñecer e ordenar os principais momentos 
da paixón e morte de Xesús. 

2.1. Nomea e secuencia representacións gráficas dos 
momentos esenciais da paixón, morte e 
resurrección de Xesús. 

 

 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

 

 
- A Igrexa, familia de 

Xesús. 

1. Recoñecer que os cristiáns formamos unha 
familia. 

1.1. Asocia as características da familia da Igrexa coas 
da súa familia. 

2. Distinguir os espazos e tempos sagrados 
doutros lugares e tempos. 

2.1. Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado. 

3. Subliñar os elementos distintivos do domingo 
como día especial. 

3.1. Coñece e expresa o sentido do domingo. 
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SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDADE 1: AMO A NATUREZA 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 
1. Descubrir que 

Deus Pai nos 
regalou a 
Creación. 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

• A creación como 
agasallo de Deus. 

 
1. Identificar e valorar 

a Creación como 
acto de amor de 
Deus ao home. 

1.1. Coñece, respecta e coida a obra creada. 

1.2. Descubre e nomea situacións nas que necesita 
as persoas e sobre todo, a Deus, para vivir. 

 
 

 
CCL, 

CAA, 

CSC 
 

2. Concibir o ser 
humano como a 
obra mestra da 
Creación. 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

• O home, obra mestra 
da Creación. 

2. Recoñecer a 
relación intrínseca 
que existe entre 
Deus e o home. 

2.1. Identifica e enumera os coidados que recibe na 
súa vida como don de Deus. 

 

3. Coñecer o relato 
bíblico «A 
Creación é obra de 
Deus». 

• O relato bíblico «A 
Creación é obra de 
Deus». 

3. Concibir o home e a 
muller como a obra 
mestra de Deus. 

3.1. Escoita e colorea o relato da Creación. 
 

CCL, CD, 

CAA, CEC 

• A Biblia e a arte: A 
Creación é obra de 
Deus. 

4. Observar a historia 
presente nunha 
obra de arte. 

4.1. Observa e conta o que lembra sobre a historia 
presente nunha pintura. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

4. Tomar conciencia 
do valor de admirar 
a natureza. 

• O valor de admirar a 
natureza. 

5. Estimar o valor de 
admirar a natureza. 

5.1. Recoñece actitudes nas que se coida a 
Creación. 

 

CCL, CD, 

CAA, CSC 
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UNIDADE 2: DESCUBRO O TEU AMOR NA BIBLIA 
 

 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
CC 

 

1.  Descubrir que Deus 
nos fala na Biblia. 

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia 

 
 

 
1. Recoñecer e 

apreciar a relación 
paterno-filial entre 

Deus e o home. 

 
 

 
1.1. Coñece e valora que Deus lle fala a Abrahán 

e a Moisés para ser o seu amigo. 

 

 
CCL, 

2. Recoñecer e valorar 
como Deus lles fala 
aos homes para que 
sexan os seus amigos. 

• Deus fálalles aos homes 
como amigos. 

CD, 

CAA, 

CSC, 

 

3. Comprender  como 
Deus se comunica no 
relato bíblico «Deus e 
Moisés» 

• O relato bíblico «Deus e 
Moisés». 

2. Ler e comprender o 
relato «Deus e 
Moisés». 

2.1. Explica en que consiste a misión de Moisés. 

2.2. Corta e pega uns adhesivos na imaxe do 
relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

 
• A Biblia e a arte: Deus e 

Moisés. 
3. Saber o que 

expresa a historia 
dunha pintura. 

3.1. Explica en voz alta a historia dunha pintura. CCL, 

  CAA, 

  CSC, 

  CEC 

 

4. Interiorizar o valor de 
escoitar. 

• O valor de escoitar. 4. Recoñecer e 
interiorizar o valor 
de escoitar. 

4.1. Expresa a importancia que ten escoitar. 

4.2. Escoita e recita unha breve oración de 
acción de grazas. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 
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UNIDADE 3: GÚSTAME O NADAL 
 

 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 
CC 

 

1. Coñecer que Xesús é 
o Fillo de Deus feito 
home e que 
desenvolve a súa 
vida no seo dunha 
familia. 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

• Xesús, o Fillo de Deus, 

faise home, vive e 
medra nunha familia. 

1. Recoñecer e estimar que Xesús 
se fai home no seo dunha 
familia. 

1.1. Identifica a María e a Xosé como 

comunidade na que Deus se fai 
presente entre os homes. 

1.2. Valora e respecta a familia de 
Xesús a semellanza da súa. 

 
 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

2. Valorar a importancia 
da familia tomando 
como modelo a 
Sagrada Familia. 

 
2. Relacionar lugares e 

acontecementos nos que Deus 
expresou o seu amor polos 
homes na vida de Xesús. 

2.1. Nomea e asocia lugares e 
acontecementos importantes da 
vida de Xesús. 

CSC 

 

5. Entender a 
ensinanza do relato 
bíblico «O 
nacemento de 
Xesús». 

• O relato bíblico «O 
nacemento de Xesús». 

3. Coñecer e enumerar os 
personaxes que interveñen no 
relato bíblico do nacemento de 
Xesús. 

3.1. Expón oralmente o relato «O 
nacemento de Xesús». 

3.2. Sinala nun debuxo do relato a 
Sagrada Familia. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: O 
nacemento de Xesús. 

4. Interpretar un cadro sobre o 
nacemento de Xesús. 

4.1. Identifica os personaxes e a escena 
dun cadro. 

CCL, 

 CAA, 

 CEC 

 

6. Tomar conciencia 
da importancia que 
ten o valor de 
felicitar. 

• O valor de felicitar. 5. Apreciar o valor de felicitar. 5.1. Felicita o Nadal por medio da 
expresión plástica. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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UNIDADE 4: PRACTICO AS TÚAS ENSINANZAS 
 

 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

CC 

1. Recoñecer a Deus 
como o noso Pai 
que nos coñece, 
coida, axuda e 
perdoa. 

2. Valorar a 
importancia que 
ten para Deus que 
nos amemos e 
axudemos. 

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia 

• Deus acompaña o home 
na historia. 

1. Recoñecer e apreciar 
a relación paterna 
filial entre Deus e o 
home. 

1.1. Sinala e representa as características da 
amizade de Deus co home: coidado, protección, 
acompañamento, colaboración, etc. 

 
 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

3. Ler con atención e 
comprender a 
ensinanza do 
relato bíblico «A 
parábola da ovella 
perdida». 

• O relato bíblico «A 
parábola da ovella 
perdida». 

2. Expresar o ensino de 
«A parábola da ovella 
perdida». 

2.1. Escoita atentamente e expresa a ensinanza do 
relato bíblico «A parábola da ovella perdida». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: A 
parábola da ovella 

perdida. 

3. Dialogar sobre o 
significado bíblico 

dun cadro. 

3.1. Identifica e describe a quen representan os 
personaxes desta obra. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

4. Entender e 
apreciar o valor da 
boa educación. 

• O valor da boa 
educación. 

4. Asimilar o valor da 
boa educación na 
súa vida cotiá. 

4.1. Emprega fórmulas sinxelas de boa educación: 
bos días, grazas e ata mañá. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 
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UNIDADE 5: ALÉGRAME FALAR CONTIGO 
 

 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

CC 

 

1. Recoñecer que 
o ser humano 
pode 
comunicarse 
con Deus. 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

• A comunicación do 
home con Deus. 

 
 

 
1. Coñecer que a 

persoa é un ser 

capaz de falar con 
Deus. 

 
 

 
1.1. Coñece e aprecia, a través de modelos bíblicos, que 

o home é capaz de falar con Deus. 

1.2. Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición 
e agradecemento. 

 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

 CEC 

 

2. Coñecer 
personaxes 
bíblicos que nos 
serven de 
referencia para 
comunicarnos 
con Deus. 

• O relato bíblico «O rei 
David rézalle a 
Deus». 

2. Ler e comprender a 
historia bíblica «O 
rei David rézalle a 
Deus». 

2.1. Expresa as calidades do rei David que agradaban a 
Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: O rei 
David rézalle a Deus. 

3. Observar e explicar 
a historia presente 
nunha obra de arte. 

3.1. Dialoga cos seus compañeiros e compañeiras sobre 
o contido e o que máis lle gusta da obra de arte. 

CCL, 

CAA, 

3. Comprender o 
relato bíblico «O 

rei David rézalle 
a Deus». 

 CEC 

 

4. Descubrir e 
poñer en 
práctica o valor 
de dialogar. 

• O valor de dialogar. 4. Estimar o valor de 
dialogar. 

4.1. Expresa en que consiste o valor de dialogar. 

4.2. Enumera diversas formas de diálogo segundo o seu 
destinatario. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 6: UNHA SEMANA PARA RECORDAR 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 

1. Descubrir lugares 
xeográficos, 
relacionados coa 
Semana Santa, 
nos que Deus 
manifestou o seu 
amor por medio de 
Xesús. 

Bloque 3: Xesucristo, 
cumprimento da Historia 
da Salvación 

• Acontecementos e 
lugares xeográficos 
importantes na vida de 
Xesús. 

 
 

1. Relacionar lugares 
e acontecementos 
nos que Deus 
expresou o seu 
amor polos homes 
na vida de Xesús. 

 
 

 
1.1. Nomea e asocia lugares e acontecementos 

importantes da vida de Xesús. 

 
 
 

 
CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC • Xesús morreu para a 
nosa salvación. 

2. Coñecer e ordenar 
os principais 
momentos da 
paixón e morte de 
Xesús. 

2.1. Nomea e secuencia representacións gráficas 
dos momentos esenciais da paixón, a morte e a 
resurrección de Xesús. 

2. Tomar conciencia 
de que Xesús 
morreu pola nosa 
salvación. 

 

3. Coñecer as 
ensinanzas do 
relato bíblico 
«Xesús morre e 
resucita». 

 

4. Comprender o 
valor do sacrificio. 

• O relato bíblico «Xesús 
morre e resucita». 

3. Ler e comprender o 
relato: «Xesús 
morre e resucita». 

3.1. Explica oralmente o relato: «Xesús morre e 
resucita». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

• A Biblia e a arte: A 
Última Cea. 

4. Interpretar un cadro 
sobre a Última Cea. 

4.1. Recoñece e describe que fan os personaxes 
dun cadro. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

  CEC 

 
• O valor do sacrificio. 5. Recoñecer e 

interiorizar o valor 
do sacrificio. 

5.1. Describe o valor do sacrificio. CCL, 

   CAA, 

   CSC 



13  

 

 

UNIDADE 7: VIVO EN FAMILIA 
 
 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 

1. Descubrir que os 
cristiáns formamos a 
Igrexa, a gran familia 
de Xesús, pola que lle 
expresamos o noso 
amor a Deus. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: a 
Igrexa 

• A Igrexa, familia de Xesús. 

 
 

 
1. Recoñecer que os 

cristiáns formamos 
unha familia. 

 
 

 
1.1. Asocia as características da familia 

da Igrexa coas da súa familia. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «As 
primeiras familias cristiás». 

2. Comprender o 
significado do relato 
bíblico «As primeiras 
familias cristiás». 

2.1. Anota comportamentos propios das 
primeiras familias cristiás. 

 

2. Tomar conciencia dos 
comportamentos que 
engrandecen a familia 
cristiá, como 
compartir. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: Santo 
Estevo dando esmola. 

3. Describir unha 
pintura sobre Santo 
Estevo. 

3.1. Sinala nunha expresión artística a 
representación da atención aos 
pobres. 

CCL, 

3. Coñecer a ensinanza 
do relato bíblico «As 
primeiras familias 
cristiás». 

 

4. Comprender e 
vivenciar o valor de 
colaborar coa familia. 

CAA, 

CEC 

• O valor de colaborar coa 
familia. 

4. Interiorizar o valor de 
colaborar coa familia. 

4.1. Identifica situacións nas que colabora 
coa súa familia. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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UNIDADE 8: GOZO DAS FESTAS 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 

1. Descubrir a 
importancia das 
festas cristiás, en 
especial o 
domingo como día 
dedicado ao 
Señor. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

• O domingo, día 
dedicado ao Señor. 

 
 

 
1.  Subliñar os 

elementos distintivos 

do domingo como día 
especial. 

 
 

 
1.1. Coñece e expresa o sentido do 

domingo. 

1.2. Memoriza un canto de loanza. 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

2. Comprender que 
nas festas cristiás 
lembramos e 
celebramos que 
Deus, Xesús e 
María están 
connosco. 

  

• O relato bíblico «Xesús 
e as festas». 

2. Descubrir o contido 
do relato bíblico 
«Xesús e as festas». 

2.1. Expresa o lugar e día da semana en 
que Xesús celebraba a festa. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

• A Biblia e a arte: Xesús 
e as festas. 

3. Interpretar un cadro 
sobre Xesús na 
sinagoga. 

3.1. Intercambia cos seus compañeiros e 
compañeiras o sentimento que esperta 
esta escena. 

CCL, 

3. Ler con atención o 
relato bíblico 
«Xesús e as 
festas». 

CAA, 

CSC, 

CEC 

4. Apreciar o valor de 
participar nas 
festas. 

• O valor de participar nas 
festas. 

4. Describir en que 
consiste o valor de 
participar nas festas. 

4.1. Describe en que consiste o valor de 
participar nas festas. 

4.2. Completa un debuxo dedicado á Virxe 
María. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

 CSC, 

 CEC 
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UNIDADE 9: VISÍTOTE NA TÚA CASA 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

1. Coñecer os espazos 
e os tempos 
sagrados na 
Igrexa. 

2. Manifestar actitude 
de respecto cara 
ao templo como 
lugar sagrado. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

• Espazo e tempo 
sagrado na Igrexa. 

 
 

 
1. Distinguir os espazos e 

os tempos sagrados 
doutros lugares e 
tempos. 

 
 

 
1.1. Expresa o respecto ao templo como 

lugar sagrado. 

 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

3. Ler e descubrir a 
importancia do 
templo no relato 
bíblico «A 
presentación de 
Xesús no 
Templo». 

• O relato bíblico «A 
presentación de Xesús 
no Templo». 

2. Ler e expresar o 
contido do relato: «A 
presentación de Xesús 
no Templo». 

2.1. Expresa o contido do relato «A 
presentación de Xesús no Templo». 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: A 
presentación de Xesús 
no Templo. 

3. Contemplar e 
interpretar unha pintura 
sobre a presentación 
de Xesús no Templo. 

3.1. Dialoga sobre a escena e os personaxes 
que aparecen nunha obra artística. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

4. Interiorizar o valor 
cristián de apreciar 
a arte. 

• O valor de apreciar a 
arte. 

4. Apreciar os obxectos 
relixiosos do templo. 

4.1. Expresa en que consiste o valor de 
apreciar a arte. 

4.2. Identifica obxectos relixiosos do templo. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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5.TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 
 

 
Criterio de 
avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
C.C. Instrumentos de avaliación 

Procedementos de avaliación 

 

 
REC-B1.1 

 

1º-RECB1.1.1 - Coñece, respecta 
e coida a obra creada. 

 

Coñece que Deus é Creador de 
todo canto existe. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións orais. Proba 
obxectiva. 

 
CSC, 
CAA, 
CCEC 

 

 
REC-B1.1 

 
1º-RECB1.1.2 - Expresa con 
palabras propias o asombro polo 
que Deus fai. 

 

Di coas súas palabras que Deus 
é o Creador. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL,CS 
IEE 

 

 
REC-B1.2 

 
1º-RECB1.2.1 - Identifica e 
enumera os coidados que recibe 
na súa vida como don de Deus. 

 

Sabe enumerar coidados que el 
recibe . 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC, 
CCL 

 

 
REC-B1.3 

1º-RECB1.3.1 - Coñece e aprecia 
a través de modelos bíblicos que 
o home é capaz de falar con 
Deus. 

 
A través de distintos personaxes 
da Biblia recoñece cando Deus 
fala con eles 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC, 
CCL 
CEC 

 

 
REC-B1.3 

 
1º-RECB1.3.2 - Memoriza e 
reproduce fórmulas sinxelas de 
petición e agradecemento. 

 

Sabe pedir e agradecer algo a 
Deus. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CAA, 
CCL 

 

REC-B2.1 
1º-RECB2.1.1 - Coñece e valora 
que Deus fala a Abraham e 
Moisés para ser o seu amigo. 

Recoñece a importancia de que 
Deus fala con Abrahán e Moisés 
para demostrarlle que é o seu 
amigo. 

 

X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC,C 
CL 
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REC-B2.1 

1º-RECB2.1.2 - Sinala e 
representa as características da 
amizade de Deus co home: 
coidado, protección, 
acompañamento, colaboración, 
etc. 

 

Recoñece que Deus coida as 
persoas a través de diferentes 
textos. 

 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 
CSC, 
CCL 

 

 
REC-B2.1 

1º-RECB2.1.3 - Ensina e 
representa as características da 
amizade de Deus co home: 
coidado, protección, 
acompañamento, colaboración, 
etc 

     

PROCEDEMENTOS: 

INSTRUMENTOS: 

 

 
CCA, 
CSC 

 

 
REC-B3.1 

1º-RECB3.1.1 - Identifica a María 
e a Xesús como comunidade na 
que Deus faise presente entre os 
homes 

 

 
Identifica a María e a Xesús. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCEC, 
CSC 

 

 
REC-B3.1 

 
1º-RECB3.1.2 - Valora e respecta 
a familia de Xesús a semellanza 
sa súa. 

 

 
Valora e respecta a familia. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 
CSC 

 

 
REC-B3.2 

 
1º-RECB3.2.1 - Nomea e asocia, 
lugares e acontecementos 
importantes da vida de Xesús. 

 

Coñece algúns lugares da vida 
de Xesús. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCEC, 
CSC 

 

 
REC-B3.3 

1º-RECB3.3.1 - Nomea e 
secuencia representacións 
gráficas dos momentos esenciais 
da paixón, morte e resurrección 
de Xesús. 

 

ordena cronoloxicamente 
momentos da vida de Xesús. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC,C 
CL,CD, 
CEC,C 
MCT 

 

 
REC-B4.1 

 
1º-RECB4.1.1 - Asocia as 
características da familia da 
Igrexa coas da súa familia. 

 

Relaciona as características da 
Igrexa coas da súa familia. 

 

 
X 

 

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC, 
CAA 
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REC-B4.2 

 
1º-RECB4.2.1 - Expresa o 
respecto ao templo como lugar 
sagrado. 

 

Identifica o templo como casa de 
Deus. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

CSC, 
CCEC, 
CEC, 
CAA 

 

 
REC-B4.3 

 

1º-RECB4.3.1 - Coñece e expresa 
o sentido do domingo. 

 

Sabe que o domingo é o día de 
festa para os cristiáns. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. 
Textos escritos. Proba obxectiva. 

CSC, 
CCEC, 
CCL, 
CEC 
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6. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 
En relación aos elementos transversais, o artigo 11 do Currículo establece que: 

“Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecno- 

loxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e consti- 

tucional traballaranse en todas as disciplinas” 

 
ELEMENTOS COMO SE TRABALLA 

Comprensión 

lectora. 

 
• Lectura e comprensión de pequenos textos relixiosos 

 

Expresión oral e 
escrita. 

 
• Exposición oral e escrita dos feitos relixiosos traballados 

• Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario 
preciso. 

 
Comunicación 

audiovisual. 

 
• Proxección de diferentes vídeos relixiosos 

• Interpretación e identificación de imaxes e símbolos relixiosos. 

 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación 

 
• Actividades TIC: actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe 

• Recursos interactivos da nosa web 

• Ligazóns de internet 

 
 
 

Emprendemento 

 

• Utilización de estratexias para realizar actividades de forma individual e en 
equipo, 

• Manifestación de autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Educación cívica 

e 
constitucional 

 

• Desenvolvemento de actitudes e comportamentos cívicos e responsables 
na súa contorna e nas súas actividades cotiás. 

• Cumprimento das normas xerais da aula. 

• Respecto das quendas de intervencións dos compañeiros. 

• Comprensión e respecto á importancia do traballo en equipo e a 
colaboración. 

• Orden e colocación do seu material e das mesas. 

• Respecto e valoración das experiencias e das achegas do resto dos 
compañeiros e compañeiras. 

• Defensa dos dereitos e os deberes de cada membro da sociedade e 
valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de 
convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando 
xuízos e opinións alleos. 

• Mostrar respecto e tolerancia coas persoas que o rodean, coa diversidade 
de culturas e formas de vida. 



20  

7. AVALIACIÓN INICIAL  

 Durante os primeiros días do curso realizaránse actividades orais que permitan valorar o 

nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. 

Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As 

medidas a tomar son prestar especial reforzo ao alumnado que presente dificultades, tendo en 

conta as diferentes medidas que atención á diversidade especificadas no punto 12. 

 

 

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas, os obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de 

referencia para o desenvolvemento do currículo. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos 

pais das cualificacións obtidas. 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no punto 5 desta 

programación. 

Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. Ao finalizar o trimestre teranse en conta os seguintes criterios de cualificación: 

 
 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 

 
Análise das producións dos alumnos/as 

Producións orais, producións plásticas, 

textos escritos... 

80 

Probas específicas escritas Probas obxectivas 20 

 
 

Considérase que o alumnado ten avaliación positiva: 

 Trimestral se acada un 5. 

 Final se acada un 5 de nota media dos tres trimestres. 

Esta área non xogará un papel vinculante na decisión da promoción do alumno/a para o 

curso seguinte. 
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9. METODOLOXÍA  

A área de Relixión Católica, a partir do recoñecemento da propia identidade e do contorno 

máis próximo, inicia aos alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do contorno 

físico, social e cultural. 

A metodoloxía proposta será a seguinte:: 

a. Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos. 

b. Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a, que favorecen a 

súa comprensión. 

c. Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC 

e actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están 

secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e 

intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

d. Corrección de exercicios individualmente e colectivamente. 

e. Revisión de cadernos 
 
 

 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  

 

• Aula: 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con canón, pantalla...). 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e os 
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma autónoma. 

- Distribución posible en grupos e traballo individual. 

• Espazos comúns: 

- Patio, sala de informática... 
 
 
 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

• Caderno do alumnado 

• Recursos educativos (Internet) 

• Blog da aula 

• Ordenador 

• Vídeo 

• Tesoiras 

• cartolinas 

• pegamento 

• Películas animadas 
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12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 
Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• PROFUNDIZACIÓN e REFORZO: Fichas fotocopiables con actividades de menor e 

maior dificultade pola súa resolución. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de 

estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa 

representación plástica, coa dramatización... 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao 

desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia 

curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

• ENSINO TITORADO  
 
 

 

13. ESTRATEXIAS PARA INCORPORAR AS TIC NA AULA  
 

 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 

Recursos interactivos da nosa web • Enlaces a actividades interactivas existentes na nosa web 

Enlaces a Internet • Aproveitamento de recursos educativos en Internet 

 
 
 
 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

Lectura 

a. Outros textos escritos: curtos, de tipoloxía diferente (informativo, descritivo, ...). 

b. Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en pantalla). 

c. Textos orais complementados e acompañados de imaxes ou audios. 

d. Lecturas de relatos bíblicos 

e. Lectura e memorización de oracións 

 

Expresión 

f. Exposición oral e escrita en traballos individuais, actividades en grupo, en razoamentos 

ou intervencións: planificación, redacción, revisión. 

g. Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 

h. Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 
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15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO  

 
 
SITUACIÓN DO ALUMNADO DE 1º DE PRIMARIA 

 

O alumnado de 1º de primaria é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como 

lingua inicial e como lingua habitual. 

 

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA 
 

Segundo recolle o proxecto lingüístico do noso centro a área de relixión católica será impartida 

en lingua castelá, o cal non implica que vaiamos ampliando o noso vocabulario na segunda 

lingua cooficial da nosa comunidade sobre todo na implicación das actividades 

complementarias comúns a todo o centro cuxo fin é o fomento do uso do galego (Nadal, Día da 

Paz...) 

 
 
 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

Partindo dos obxectivos fundamentais do Plan de Convivencia perseguimos: 

a. Fomentar un bo grao de convivencia no centro. 

b. Instaurar un sentimento de pertenza a un grupo, sentíndose todos ben acollidos e 

respectados. 

c. Resolver de maneira pacífica os conflitos utilizando o diálogo e tendo en conta as 

opinións dos demais. 

d. Vivir dun xeito pacífico tanto dentro como fora da escola. 

e. Adquirir actitudes de axuda cara os nosos compañeiros/as. 

Preténdese que o alumnado adquira as competencias necesarias para lograr unhas 

relacións sans consigo mesmo , cos demais e co medio no que vive. 

Traballamos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as do ciclo e na comunidade 

educativa en xeral as competencias que nos axuden a vivir mellor en comunidade. O noso 

labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

O COIDADO DA PERSOA. 

f. Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun 

saudable equilibrio emocional. 

g. Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no benestar 

persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos compañeiros/as. 
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h. Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. Escoitar os 

compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que medien nas rifas e nas 

discusións sen chegar a desconsideración ou violencia. 

i. Todos os días adicarase un curto espazo de tempo a falar sobre os aspectos que 

puideran afectar negativamente a unha boa convivencia nos grupos intentando chegar a 

solución e medidas de actuación na resolución de conflitos. 

j. Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo esta 

como un valor. 

k. Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos 

alumnos/as que amosen dificultades. 

O COIDADO DO ENTORNO. 
 

Tendo en conta que o centro é un lugar onde vivimos e compartimos cos demais merece o 

noso coidado e respecto. A nosa escola debe estar aberta o entorno, e as nosas aprendizaxes, 

actitudes e aptitudes deben ter unha continuidade fora da escola, na procura de conseguir 

persoas con competencias para coidar o medio e a nosa casa que é o noso planeta. A través 

do coidado da escola pensamos que podemos espertar nos alumnos/as sentimentos  

ecolóxicos e de respecto a vida na terra. 

Así procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, 

limpeza e convivencia. 

l. Coidar as nosas aulas e corredores: orde do material escolar e limpeza. 

m. Coidar o patio de recreo: mantelo limpo, cumprir as normas de uso e axudando a 

resolver conflitos. Acudir os mediadores sen chegar a agresións verbais ou físicas. 

n. Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais. 

o. Coidar a aula de informática e os seus materiais. 

p. Coidar o resto das instalacións do colexio. 

q. Establecer canais de comunicación nas aulas facendo sentir o colexio como algo propio 

e non como algo alleo que non nos pertence. A escola ten que ser concibida como un 

ben común que temos que respectar. 

r. Espertar nos alumnos/as un sentimento estético plástico valorando as actividades e 

traballos que persigan este obxectivo. Querendo un colexio cada vez máis bonito! 

 

 
O COIDADO DAS RELACIÓNS. 

 

Coas familias: 

i. Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 
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ii. Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

iii. Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua para conquerir 

obxectivos de competencia social no alumnado. 

Cos compañeiros e o persoal do centro: 

iv. Conquerir unha comunicación fluída e coordenada 

v. Conquerir unha boa comunicación con todas as persoas que integran a 

comunidade educativa. 

vi. Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade. 

vii. Establecer unha normas que permitan unha boa convivencia na aula. 

viii. Cumprir as normas establecidas no centro. 

ix. Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 

O conseguir unas boas relación nos grupos axudará a acadar unha boa cohesión na 

comunidade educativa. 

 
 
 
 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

 

a. Realización de debuxos ilustrativos que faciliten a comprensión. 

b. Realización de murais: O Nadal, a Paz... 

c. Realización de Nacementos. 
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 INDICADORES DE LOGRO 0 1 2 3 4 

Preparación da 
clase e dos 
materiais 

didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das UD      

Existe unha distribución temporal equilibrada.      

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.      

 

Utilización 
dunha 

metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos 
contidos etc.). 

     

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a. 

     

Regulación da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.      

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.      

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.      

 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 

información 
que deles se 
lles dá aos 

alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos 
obxectivos e aos contidos. 

     

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables 
da aprendizaxe. 

     

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas. 

     

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a 
coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

     

 

 
Utilización de 

medidas para a 
atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

     

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de      

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes. 
     

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

     

 
 

 

 

 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

Inadecuado 0 
Escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos 
aceptables e necesita unha mellora substancial 

Insuficiente 1 Omítense elementos fundamentais do indicador 

Básico 2 Cumprimento suficiente do indicador 

Competente 3 
Hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia 
no indicador. 

Excelente 4 
Prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas 
prácticas 

18. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
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Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do 

alumnado e dos resultados. Na avaliación desta programación participarán os profesores/as 

que impartan esta área. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao 

finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. Teranse en conta os seguintes 

indicadores: 

d. Seguimento da temporalización 

e. Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

f. Dificultades acaecidas. 

g. Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

h. Resultados trimestrais das avaliacións. 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden 

supoñer: 

i. Unha modificación da metodoloxía empregada. 

j. Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación. 

k. Modificacións na temporalización. 

l. Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades. 

 
 
Para a avaliación desta programación teranse en conta, máis concretamente, os indicadores 

establecidos no apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. MECANISMOS DE REVISIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 



28  

POSIBILIDADES DE SEMIPRESENCIALIDADE OU NON PRESENCIALIDADE 

 

Debido as causas excepcionais xurdidas pola pandemia COVID, no caso de ser precisa a 

ensinanza semipresencial ou non presencial a avalicaión, metodoloxía e procedimentos 

serán os seguintes: 

 

 

 

 AVALIACIÓN 

Avaliación  Procedementos: 

-Observación das actividades realizadas polo alumnado nas 

súas casas. 

-Análise e valoración das actividades plantexadas a través do 

correo, páxina web do centro escolar ou blog da clase. 

 Instrumentos: Actividades, audios ou vídeos realizados, 

películas, actividades interactivas. 

 

 

 

 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES                        

( recuperación, repaso, reforzo e ampliación) 

Actividades -Actividades elaboradas pola mestra: material fotocopiable, 

vídeos explicativos dos temas a tratar, xogos virtuais, enlaces 

a youtube ou páxinas web de interese. 

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

-Ordenadores particulares, tablets ou aparellos electrónicos 

que dispoñan de conexión a internet. 

-Fichas e material impreso 

Materiais e recursos -Materiais de elaboración propia (vídeos, fichas, 

manualidades) e materiais dixitais (visualización de vídeos, 

audios, xogos, vídeos na rede, enlaces, correo electrónico) 

  

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Mediante o correo do centro educativo e o correo da mestra da materia.  

ceip.san.marcos@edu.xunta.es 

alonsosanmartin@edu.xunta.es  
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1. Normativa

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) para a mellora da calidade educativa,

que modifica en distintos aspectos a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

(LOE).

 DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 09.09.14)

 Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do alumnado que

cursa educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten

as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 Protocolo de adaptación ao contexto da covid 9 nos centros de ensino non Universitario
de Galicia para o curso 2020-2021

2. Introdución e contextualización.
Introdución

As diferentes manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida

das persoas formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa

comunicación. É de grande relevancia achegar ao alumnado á interpretación e análise crítica

destas manifestacións, para facelo consciente de que todas as formas de arte son expresión

de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da

súa identidade, son un axente reconfigurador. Permitirá o disfrute do patrimonio cultural e

artístico, ao valorar e respectar as aportacións que se foron engadindo ao mesmo. Non cabe

un estudo completo da historia da humanidade no que non se contemple a presenza da arte

en todas as súas posibilidades.

A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a

capacidade comunicativa e a socialización, entre outras; e todas elas están relacionadas co

obxectivo de axudar a filtrar os encontros musicais cos que o alumno entra en contacto, así

como a consecución do desenvolvemento pleno da súa personalidade.

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras musicais

por parte do alumnado, tendo como obxectivo que o alumnado sexa o protagonista final dos
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produtos da aprendizaxe. Este proceso debe desenvolver as súas facetas artísticas para

servir como medio de expresión de ideas, pensamentos e sentimentos polo que debemos

entender, coñecer e investigar desde idades temperás os fundamentos de dita linguaxe. Ao

igual que ocorre con outras linguaxe, o ser humano utiliza a linguaxe musical para

comunicarse co resto de seres humanos.

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar alonxados do

coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai a aprender a utilizar,

de forma responsable, as posibilidades que as TIC ofrecen para o desenvolvemento das

capacidades artísticas do alumando.

Esta asignatura impártese en galego segundo a decisión do centro educativo, garantindo

que as materias en galego e castelán se ditribúan na mesma porcentaxe, e de acordo co

decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Contextualización:
O Concello de Abegondo, terra entre ríos Mero, Barcés e Gobia, está enmarcado dentro da

comarca natural de As Mariñas dos Frades. Ten unha extensión de 83,81km2, nas que

agrupa 19 parroquias, cunha poboación de 5.467 habitantes. A actividade da poboación

variou nos últimos anos debido ás actividades que esta desenvolve dentro e fóra do

concello, xunto coa chegada de poboación doutros concellos próximos.

O CEIP Plurilingüe San Marcos, que ten un total de 6 unidades de Educación Infantil (en

adiante EI) e 12 unidades de Educación Primaria (en adiante EP), conta cun total de 327

alumnos e alumnas (99 en EI e 228 en EP) para o curso 2020-2021

O claustro está formado por 30 mestras e mestres, conta este ano cun 50% de profesorado

novo. Neste Ano no departamento de Orientación contamos cun novo mestre de PT que ten

tamén titulación de AL, o que nos permitiu agrupar a atención dalgúns alumnos.

O Centro con horario de xornada partida (e continua nos meses de setembro e xuño),

comedor escolar ao que queda un 98% do total do alumnado.
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3. Obxectivos
Obxectivos da Educación Primaria:
A Educación primaria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades

que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos,

así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos

sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas,

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de

persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver

hábitos de lectura en ambas as linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con

Galicia.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de

propostas visuais e audiovisuais.
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o

desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de

comportamento que favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de

diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos

accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á

cultura e á sociedade galegas.

Concreción dos obxectivos para 1º cursos.
1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre

son, silencio e ruído.

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e

as profesións) e do propio corpo.

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura,

intensidade e timbre.

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias

da súa contorna.

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas.

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións.

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa

e refrán, e ostinato rítmico.

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir

a duración.

11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias:

metal, madeira e parche.
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12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non

convencionais.

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais.

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario.

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza.

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces,

corpo e instrumentos.

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os

seus protagonistas

18. Construir instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

4. Contribucións da Educación musical  ás competencias clave
Segundo o Decreto 105/2014, en liña coa Recomendación 2006/962/EC, as competencias

clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento

persoal, así como para a cidadanía activa e a inclusión social. A música contribúe á

adquisición das competencias clave:

1º Competencia en comunicación lingüística (CCL): ofrece unha modalidade de

comunicación diferente, favorecendo o concepto de alfabetizacións múltiples.  As cancións e

os textos traballados, son un vehículo excelente para a adquisición da dimensión léxica,

fonolóxica e ortoépica. Desenvólvese igualmente a través da descrición dos procesos de

traballo, de solucións dadas e de valoración de obras artísticas.

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía
(CMCT): a música incide na utilización de modos de pensamento lóxico e espacial: relacións

entre a altura dos sons e organización de escalas,  proporcións rítmicas, figuras xeométricas

nas danzas, etc. Mediante o coñecemento dos fenómenos acústicos e a construcción de

instrumentos desenvolvemos o pensamento científico e valores relacionados coa educación

ambiental.

3º Competencia dixital (CD): os recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe musical espertan

no alumnado o interese por aprender e o prepara para incorporarse na sociedade na que

vive, cada día máis tecnificada. Aprenderán a manexar distintos formatos de audio (mp3,

wav e MIDI), técnicas de tratamento e gravación de sons (gravadora H1,Boss RC 50 loop

station, podcast), producións de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Igualmente

traballarán a busqueda, tratamento e intercambio de información referida a ámbitos culturais
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do entorno ou doutros pobos e culturas. Tomarán conciencia da necesidade de respectar os

principios éticos no uso das TIC e os seus riscos.

4º Competencia para aprender a aprender (CAA): levar a cabo actividades de

interpretación, creación e improvisación, tanto individuais como en grupo, axuda a coñecer

as súas propias capacidades, potencialidades e carencias, así como a ter un sentimento

positivo cara a propia capacidade para aprender desenvolvendo a autoconfianza. A audición

activa e a análise dos elementos percibidos desenvolve as capacidades de atención,

concentración, memoria e orde.

5º Competencia en ciencias sociais e cívicas (CCSC): por unha parte contribuiremos ao

benestar persoal tanto físico como mental nunha dobre dimensión: individual e colectiva. Por

outra, mediante o folclore e as manifestacións musicais doutras épocas, coñecemos distintas

sociedades e culturas, así como o contexto actual de crecente globalización. Contribuiremos

a adquisición de comportamentos individuais que capacitan para convivir nunha sociedade

cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa.

6º Competencia sentido da iniciativa e espirito emprendedor (CSIEE): a través da

interpretación e a creación musical, favorecemos a capacidade de análise, planificación,

organización, xestión e toma de decisións; tan importantes para a resolución de problemas.

Fomenta a predisposición para actuar  dunha forma creadora, imaxinativa, creativa, con

sentido crítico e de responsabilidade.

7º Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): ofrecendo o coñecemento

de distintos códigos artísticos e a utilización das técnicas que lle son propias, axudando ao

alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que lle rodea, ampliar as

súa posibilidades de expresión e comunicación cos demais, o interés por participar na vida

cultura da sociedade e ampliar as súas posibilidades de ocio. Fomentaremos a capacidade

de apreciar, comprender e valorar diferentes manifestacións culturais e musicais da nosa

cultura e doutras; considerandoas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos  e

contribuíndo á súa conservación.

5. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos,
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de
cada un.



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora as
calidades sonoras do corpo, dos
instrumentos, dos obxectos, dos
animais e da voz.

Explora as calidades sonoras do corpo, dos
instrumentos, dos obxectos, dos animais e da
voz.

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB1.1.2. Representa graficamente
ou corporalmente estas calidades:
son curto, longo, ascendente e
descendente, forte, piano, agudo e
grave.

Representa graficamente ou corporalmente
algunhas das  calidades traballadas.

▪ CCEC

▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina
os sons do seu contexto.

Recoñece os sons do seu contexto. ▪ CCEC

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións
informáticas e xogos para a
discriminación auditiva destas
calidades

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para
a discriminación auditiva dalgunhas das
calidades traballadas

▪ CCEC
▪ CD

▪ j
▪ b

▪ B1.1. As calidades do
son: timbre, duración,
altura e intensidade.

▪ B1.2. Identificación de
trazos distintivos de sons
do contexto natural e
social.

▪ B1.3. Representación
corporal e gráfica de
sons de diferentes
características.

▪ B1.4. Utilización de
xogos e aplicacións
informáticas educativas
sinxelas para a
discriminación auditiva.
Curiosidade por
descubrir os sons do
contexto e as súas
características.

▪ B1.5. Audición de pezas
vocais e identificación de
voces femininas e
masculinas

▪ B1.6. Recoñecemento
visual e auditivo, e
denominación dalgúns
instrumentos musicais da
aula e da música
escoitada e interpretada
no contexto do
alumnado.

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

▪ EMB1.1.5. Identifica voces
masculinas e femininas.

Recoñece voces masculinas e femininas. ▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ j
▪ b

▪ B1.7. Audición de pezas
vocais e instrumentais.

▪ B1.2. Manter unha actitude
de respecto e de escoita
activa.

▪ EMB1.2.1. Respecta os tempos de
silencio para o bo estudo dos sons e
a escoita das audicións.

▪ EMB1.2.2. Respecta as opinións
dos seus compañeiros e das súas
compañeiras, así como do
profesorado.

▪ CSC

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas
persoas compositoras e relaciónaas
coas súas obras.

Coñece algunhas persoas compositoras. ▪ CCEC
▪ CAA

▪ j
▪ d
▪ o

▪ B1.8. Audición activa e
recoñecemento dunha
selección de pezas
musicais breves.

▪ B1.9.  Identificación das
principais profesións
relacionados coa música
e da actividade que
desenvolven  nelas(
dirección, instrumentista
e público).

▪ B1.3. Coñecer obras curtas
de distintos estilos e de
diferente autoría.

▪ EMB1.3.2. Coñece as figuras de
compositor/ora, director/ora de
orquestra, instrumentista e público.

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB1.4.1. Representa mediante
diferentes técnicas os aspectos
básicos dunha audición e os
sentimentos que suscitou.

Representa de forma básica os aspectos
básicos dunha audición e os sentimentos que
suscitou.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ j
▪ e

▪ B1.10. Comunicación
oral das impresións que
causa a música
escoitada.

▪ B1.4. Comunicar utilizando un
vocabulario adecuado as
sensacións e as impresións
sentidas na audición.

▪ EMB1.4.2. Emprega vocabulario
básico musical adaptado ao seu
nivel.

Emprega vocabulario básico musical ▪ CCL
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e
representa elementos básicos da
linguaxe musical: pulsación, longo,
curto, rápido, lento, forte, piano,
son, silencio, agudo, grave,
pentagrama (liñas e espazos), clave
de sol, branca e negra

Coñece e identifica algúns os seguintes
elementos da linguaxe musical: pulsación,
longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e
espazos), clave de sol, branca e negra

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non
convencional para representar
elementos do son.

Identifica a notación non convencional para
representar elementos do son.

▪ CCEC

▪ j ▪ B1.11. Elementos da
música: tempo e
dinámica.

▪ B1.12. Distinción e
representación corporal
ou gráfica dalgúns
elementos da música
escoitada.

▪ B1.13. Forma musical:
repetición e contraste.
Identificación da
repetición (AA) e o
contraste (AB) en
cancións e obras
musicais.

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

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións
informáticas sinxelas para realizar
actividades musicais.

▪ CD
▪ CCEC

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas
rítmicos escoitados.

▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ j
▪ b

▪ B2.1. Exploración das
posibilidades sonoras da
voz, o corpo e os
obxectos.

▪ B2.2. Construción de
instrumentos musicais
sinxelos con obxectos de
uso cotián.

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

▪ EMB2.1.2. Elabora pequenos
instrumentos con materiais de
reciclaxe.

Elabora pequenos instrumentos con materiais
de reciclaxe, con axuda

▪ CSC
▪ CAA

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

Interpreta en grupo un pequeno repertorio de
cancións sinxelas.

▪ CCEC
▪ CSC

▪ j
▪ b

▪ B2.3. Práctica de xogos
de relaxación,
respiración, dicción e
coordinación.

▪ B2.4. Interpretación e
memorización de
ladaíñas e cancións ao

▪ B2.2. Exercitar as
vocalizacións e as pronuncias
interpretando un pequeno
repertorio de cancións
sinxelas e practicando a
improvisación. ▪ EMB2.2.2. Realiza pequenas

improvisacións melódicas sobre
Realiza pequenas improvisacións melódicas. ▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

algunha base dada. ▪ CAA

▪ EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o
proceso da respiración.

Fai o proceso da respiración. ▪ CAA

unísono.

▪ EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo
ladaíñas e cancións ao unísono.

▪ Le  con ritmo ladaíñas e cancións ao
unísono.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CMCCT

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

▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EMB2.3.2. Xoga a pregunta-
resposta con motivos melódicos e
rítmicos.

▪ Xoga a pregunta-resposta con motivos
rítmicos.

▪ CCEC

▪ EMB2.3.3. Crea pequenos
esquemas rítmicos con brancas,
negras e silencio de negra.

▪ Crea, con axuda, pequenos esquemas
rítmicos con brancas, negras e silencio de
negra

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ j
▪ b

▪ B2.5. Imitación de
fórmulas rítmicas e
melódica

▪ B2.6. Lectura e
interpretación de
partituras breves e
sinxelas con grafías non
convencionais e de
esquemas rítmicos e
melódicos elementais
con notación tradicional

▪ B2.7. Iniciación á
notación musical e ás
grafías non
convencionais como
medio de representación
da música.: pentagrama,
figuras brancas, negrs e
silencio de negra.

▪ B2.8. Utilización da
percusión corporal e os
instrumentos de pequena
percusión como recursos
para o acompañamento

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

▪ EMB2.3.4. Elixe e combina
ostinatos rítmicos e efectos sonoros
para o acompañamento de
recitacións, cancións e pezas
instrumentais, con identificación da
súa grafía.

▪ Combina ostinatos rítmicos e efectos
sonoros para o acompañamento de
recitacións, cancións e pezas
instrumentais.

▪ CCEC
▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

de textos, cancións e
danzas.

▪ B2.9. Selección e
combinación de ostinatos
rítmicos e efectos
sonoros para o
acompañamento de
recitacións, cancións e
pezas instrumentais.

▪ B2.10. Selección de sons
vocais, obxectos e
instrumentos para a
sonorización de
situacións, relatos breves
e imaxes.

▪ EMB2.3.5. Elixe e combina sons
vocais, obxectos e instrumentos
para a sonorización de situacións,
relatos breves e imaxes, con
identificación da súa grafía.

▪ Combina sons vocais, obxectos e
instrumentos para a sonorización de
situacións, relatos breves e imaxes.

▪ CCEC
▪ CAA

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA

▪ EMB3.1.1. Realiza pequenas
coreografías en grupo, adecuando o
movemento corporal coa música.

▪ Realiza pequenas coreografías en grupo
con certa coordinación do movemento
corporal e a música

▪ CCEC
▪ CSC

▪ j
▪ b
▪ d

▪ B3.1. Práctica de
técnicas básicas do
movemento: mobilización
funcional, movementos
fundamentais de
locomoción e deseños no
espazo.

▪ B3.1. Realizar pequenas
coreografías.

▪ EMB3.1.2. Interactúa
adecuadamente cos compañeiros e
coas compañeiras, amosando
interese e respectando as normas e
as intervencións das demais
persoas.

▪ Interactúa adecuadamente cos
compañeiros e coas compañeiras.

▪ CSC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo
a estímulos sonoros.

▪ CCEC

▪ EMB3.2.2. Coordina extremidades
superiores e inferiores nos
desprazamentos coa música.

▪ Coordina extremidades superiores e con
frecuencia as inferiores nos
desprazamentos coa música.

▪ CCEC

▪ j
▪ o

▪ B3.2. Práctica de xogos
motores acompañados
de secuencias sonoras,
cancións e pezas
musicais, e interpretación
de danzas sinxelas..

▪ B3.3. Improvisación de
movementos en resposta
a diferentes estímulos
sonoros.

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

▪ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo
como instrumento para a expresión
de sentimentos e emocións.

▪ Identifica o corpo como instrumento para a
expresión de sentimentos e emocións.

▪ CCEC



6. Metodoloxía didáctica
Preténdese que as distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo

para obter o maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado.

Principios metodolóxicos xerais:

 Aprendizaxes significativas : Todo novo coñecemento partirá das experiencias previas do/a

alumno/a, converténdose este en axente activo da súa propia aprendizaxe.

 Individualización : As ensinanzas adaptaranse ás diferenzas individuais dos/as alumnos/as.

 Actividade : O/A alumno/a buscará as relacións significativas entre o que sabe e as novas

aprendizaxes, é dicir, que aprenda a aprender.

 Motivación : Utilizaremos contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado

aprenda comprobando, favorecendo así o seu interese.

 Afectividade : Todo isto realizarémolo nun clima escolar adecuado que proporcione ao/á

alumno/a: benestar, seguridade e confianza.

O noso papel, como mestres/as, será o de guía e mediador/a para facilitar a construción

de aprendizaxes os/as nosos/as alumnos/as.

Estratexias metodolóxicas
- Utilización da experiencia previa do/a alumno/a como punto de partida da aprendizaxe

- Fomentar nos/as alumnos/as habilidades para a busca de información, selección,

procesamento, tratamento e comunicación dela.

- Potenciar no alumnado a utilización das TICs e da biblioteca como recursos de aprendizaxe.

- Elaborar plans de traballo individualizado nos casos nos que as diferenzas individuais o

requiran.

- Presentar actividades de reforzo e apoio, así como de ampliación das establecidas como

comúns ao grupo.

- Utilizar fichas de traballo e recursos dixitais como complemento do libro de texto.

- Potenciar a lectura como medio para o progreso nas diversas áreas do currículo.

- Estar abertos ao diálogo, a escoitar os seus problemas e non negarlles a axuda solicitada.

- Crear un clima social de clase relaxado e comprensivo, evitando as tensións e disputas entre

compañeiros/as.

- Distribuír tarefas e responsabilidades na clase.

- Apoiar a axuda mutua entre compañeiros/as na realización de actividades.

- Rexeitar  todo tipo de discriminación: raza, sexo, condición social ...

- Favorecer a liberdade de expresión e a espontaneidade.

- Favorecer o traballo autónomo e utilizar situacións e estratexias de autoaprendizaxe.

- Levar a cabo unha avaliación continua para coñecer en cada momento a situación de partida

de cada alumno/a á hora de introducir novos coñecementos.
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Metodoloxía específica da área de Educación Musical

A metodoloxía para traballar máis específicamente os contidos musicais terá un enfoque

activo, onde o alumnado sexa o protagonistas dos procesos e resultados das aprendizaxes.

Utilizaranse enfoques metodolóxicos procedentes das metodoloxías dos grandes pedagogos

musicais do s. XX:

- Audición activa acompañada de movemento, recursos gráficos ou partituras para o seu

seguemento e análise.

- Musicogramas procedentes da metodoloxía de Jos Wuytack.

- Interpretación de pezas musicas, improvisacións, creacións e sonorizacións con

instrumentos da aula, instrumentos de placas Orff,  frauta doce, obxectos da vida cotiá e

instrumentos de construción propia; así como os naturais do propio corpo.

- Improvisacións rítmicas e melódicas do tipo pregunta-resposta.

- Dictados rítmicos e melódicos sinxelos.

- Sílabas rítmicas como apoio oral para o desenvolvemento do ritmo  propostas por Kodaly

así como a visión do folclore como raíz cultural e como realidade musical máis próxima ao

neno.

- A relaxación durante a actividade musical basada no método Martenot.

- Enfoque lúdico a través de  xogos motores, bailes-xogos e xogos musicados.

- A  imitación como recursos para a aprendizaxe de cancións, pezas musicais e danzas.

- Uso das novas tecnoloxías para traballar os distintos contidos: audicións, interpretación

musical, gravación de pezas musicais e danzas, creacións, sonorizacións; ao igual que na

búsqueda, selección e intercambio de información.

Secuenciación habitual do traballo na aula.

As actividades que propostas estarán destinadas á consecución dos contidos anteriormente

citados, ao logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave. Podemos dividilas

nos seguintes grupos:

- Actividades de introducción-motivación: crean interese nos alumnos cara  a  realidade que

van aprender.
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- Actividades de coñecementos previos:  co fin de indagar nas ideas, opinións, acertos ou

érros conceptuais dos alumnos e alumnas sobre os contidos a desenvolver.

-Actividades de desenvolvemento: deben cuestionar os coñecementos previos ou ampliar

estos se son adecuados. Permiten traballar os conceptos, procedementos o as novas

actitudes.

-Actividades de sínteses-resumo: son as que facilitan a relación entre os distintos contidos

aprendidos e favorecen o enfoque globalizador.

- Actividades de consolidación: onde se contrastan as ideas novas coas previas do

alumnado e de aplicación das novas aprendizaxes.

- Actividades de ampliación: son aquelas que permiten continuar na contrución de

coñecementos. Poden utilizarse como consolidación ou como profundización.

- Actividades de reforzo: programanse para os alumnos e alumnas que non acadaron os

coñecementos sobre os contidos básicos, esenciais e prioritarios da Unidade Didáctica en

cuestión.

- Actividades de avaliación: integradas no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade

ordinaria da aula, con intención de mellora.

As Unidades Didácticas non  inclúen necesariamente actividades de todos os tipos, senón

que elixiremos as máis adecuadas para cada unha delas.

O conxunto de medidas a ter conta para crear contornas escolares saudables e seguras

dentro do contexto da covid 19 deste curso 2020/2021 son obxecto de revisión continua en

función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades

sanitarias autonómicas e estatais. Por este motivo a metodoloxía poderá sufrir cambios

cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiran.

No caso dun posible ensino non presencial en educación primaria, o alumando de 5º e 6º

traballará coa plataforma E-dixgal, alumnado de 3º e 4º o fará a través da aula virtual e o de

1º e 2º a través dos blog de nivel. Todo o alumnado de 3º a 6º ten conta de correo

electrónico @ceipsanmarcos.es, coa que se farán as comunicación co alumnado nesta

situación. O alumnado de educación infantil seguirá as clases en caso de situación de

docencia non presencial a través do blog do ciclo “Supercoidadores do planeta”.
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7. Materiais e recursos didácticos.
Calquera material que, nun contexto educativo determinado, utilicemos cunha finalidade

didáctica ou para faliciltar o desenvolvemento das actividades formativas:

-  Material funxible: lápices, gomas, folios, lápices de cores, rotuladores, mateirais de

refugallo, materias naturais.

- Material impreso: libro Melodía 1 (Galinova Editorial), láminas, fotos, contos,  carteis, fichas

de elaboradas polo profesorado.

- Material audiovisual e informático (TIC): proxector, pizarra dixital, ordenador portátil con

reproductor de CD e DVD, páxinas web, blog da materia de música e da titoría,  altofalantes,

ultraportátiles,  cámara de fotos e video, gravadora de sons, software de contidos musicais,

procesador de texto, aplicacións informáticas, dispositivos electrónicos, bancos de sons e

imaxes,etc.

- Material lúdico: robots didácticos e taboleiros para o seu uso, xogos musicais, bingos

sonoros.

- Material musical:

 Instrumentos de percusión: claves, caixas chinesas, güiro, maracas, triángulos, ferreñas,

axouxeres, crótalos, pratos, pandeiros, pandeiretas, tambores, bongoes, bombos,

campaiñas, charrasco,

 Instrumentos rudimentarios e de construcción propia: botella de anís, cunchas, culleres,

shakers feitos polo alumnado.

 Instrumento de láminas: xilófonos, metalófonos e carillóns de diferentes tesituras.

 Baquetas para todos os instrumentos que as necesiten e atrís.

  Frautas doces (achegadas polo alumnado)

8. Avaliación
Procedemento para a avaliación inicial
Nas primeiras semanas do curso avaliarase mediante actividades o nivel de coñecementos

previos do alumnado (setembro) para observar o grao de desenvolvementos currricular na

área de música.

Para levar a cabo esta avaliación inicial realizaranse: probas escritas, exposicións orais,

traballos individuais e en grupo, observación do traballo na aula, participación en debates,…

A información desta avaliación inicial mostrará as carencias do alumnado con respecto aos

contidos do curso 2019/2020 e serán afianzados durante o 1º trimestre.
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A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos

alumnos/as; a partir dela poderemos:

o Identificar os alumnos/as que necesitan un maior seguemento ou individualización de

estratexias no seu proceso de aprendizaxe.

o Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar.

o Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre

os recursos que se van empregar.

o Analizar o modelo de seguemento que se vai utilizar con cada un deles.

o Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes

estudantes.

o Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Procedementos de avaliación
Os procedementos de avaliación son as accións e actividades realizadas polos participantes

e polos mestres co propósito de facer efectiva a avaliación das aprendizaxes.

Así os procedementos que utilizaremos serán:

- A observación sistemática: permitindo recoller información individual ou grupal. O alumno

non percibe que esta sendo avaliado, esto facilita que se manifeste de forma espontánea e

natural.

- Intercambios orais co alumnado: analizando os resultados dunha produción oral levada a

cabo polos alumnos.

- Análise das producións de carácter práctico elaboradas polos alumnos: básase na análise

do resultado dun produto levado a cabo polos alumnos despois dun período de tempo

determinado.

Instrumentos.
Os instrumentos de avaliación son os materiais didácticos destinado á recollida da

información. Para garantir unha calidade no proceso de avaliación deberán ser fiables e

obxectivos. Os utilizados son:

- Ficha de observación: basada en guías de observación que facilitan o rexistro dos datos e

permiten conservalos con fins avaliativos.

- Diario de clase: permiten recoller a información máis significativa obtida do seguemento do

proceso de aprendizaxe como a evolución dos alumnos, as dificutades e logros. Servirá para

a reflexión sobre o propio quefacer educativo, para correxir érros e para rexistrar datos

obtidos na avaliación inicial continua e final.
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- Rúbricas: utilizando  rúbricas  con identificación dos descriptores para cada nivel de

desempeño e os mínimos esixibles para a cualificación positiva e unha rúbrica para avaliar o

perfil de competencias na área de música ao final do curso

- Portafolio: é a colección de documentos de traballo do alumno que utilizarei para evidenciar

as habilidades, esforzos, progresos e logros do alumnado. Servirá tamén como ferramenta

de autoavaliación e como coavaliación.

- Investigación de campo: avaliando a búsqueda, selección e organización da información

sobre o tema proposto desde un contexto natural e real mediante técnicas de recoleción de

datos como enquisas ou entrevistas.

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente será continua ao longo do curso

académico. Algúns dos indicadores para avaliar a nosa práctica docente serán:

1. Análise dos resultados obtidos nas avaliacións.

2. O grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe por parte do alumnado.

3. O grao de interese e motivación do alumnado cara a materia.

4. O clima de convivencia observado na aula

5. O grao de adquisición da autonomía do alumnado no proceso de  ensinanza-aprendizaxe.

 Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica.
A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e mesmo da programación será continua ao

longo do curso académico, pero de xeito explícito levarase a cabo durante o proceso. Algúns

indicadores para a avaliación da nosa práctica docente serán:

1. O desenvolvemento da Programación Didáctica no seu conxunto.

2. O axuste entre a secuencialización das unidades.

3. O axeitado da metodoloxía empregada.

4. Os resultados obtidos.

5. O interese amosado polo alumnado na materia.

6. A suficiencia e o axeitado dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos

realizados.

7. O axeitado dos contidos traballados ao nivel do alumnado.

8. O carácter das relacións entre profesores e alumnado, así como as relacións interpares.

9. A regularidade e a calidade da relación cos pais e nais ou cos titores legais.

10. Claridade nos criterios da avaliación

11. Adecuación das tarefas.
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9. Atención á diversidade.
A atención educativa pretende o éxito escolar de todo o alumnado mediante os principios de

calidade, equidade, flexibilidade, normalización e inclusión, entre outros; adecuando a

educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado,

grazas ao esfozo compartido de toda a comunidade educativa, achegando os medios e

recursos necesarios para que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal,

intelectual, social e emocional, o desenvolvemento das súas capacidades, así como os

obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.

10. Actividades complementarias e extraescolares.
Recollidas na Programación Xeral Anual. Estarase aberto ao longo do curso a calquera

actividade que poida xurdir e resulte de interese para o alumnado.

11. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en
relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
A revisión, avaliación e modificación desta programación didáctica será trimestral. Para levar

a cabo ditos procesos teranse en conta os indicadores de logro para a avaliación da

programación recollidos nesta programación así como as conclusións das reunións do

equipo de nivel.
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INTRODUCCIÓN   

 

XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

Esta programación foi realizada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 

 

 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria.  

 Deecreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do 

Ministerio de Educación, Cultura e deporte 

 

 

De acordo coa LOMCE, o currículo (regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas e etapas educativas.) estará integrado polos: 

 

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e 

etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

d) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, 

e que que concretan o comprender o alumno debe saber, e saber que facer en cada materia; deben ser observables, medibles e 
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avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

i) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e 

que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos formulados. 

                   

A nosa finalidade é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é 

lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de aprendizaxe, 

recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual  e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade 

de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e 

resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do 

terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio natural, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a 

protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

 

Os alumnos aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a 

adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, 

promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e os valores sociais, dentro dos principios 

psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de Abegondo. É un concello de carácter rural, sen núcleos 

grandes de poboación. A maioría da súa poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena parte da mesma 

adícase aos traballos propios do campo. 

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro consta de 30 docentes e ten 

un total de 324 alumnos. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil, que ten un horario de 

xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar. 

Esta programación está deseñada para o alumnado do 1º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos para a área de lingua 

estranxeira (inglés), impartida por Raquel López Pérez. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Ano Nº de alumnos Nº de grupos 

Primeiro curso de Primaria 28 2 

 

 

 

 

 

 

 



Proxecto lingua estranxeira 1º EP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

2. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO POR COMPETENCIAS CLAVE: COMPETENCIAS CLAVE, OBXETIVOS DA ETAPA, OBXETIVOS 

DIDÁCTICOS (DOS CRITERIOS DA AVALIACIÓN), CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E 

INDICADORES DE LOGRO. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 

 

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

2. º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3. º Competencia dixital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá o resto de Competencias Clave de tratamento transversal. 

 

OBXECTIVOS DA ETAPA: 

 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:    

 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 

cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
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 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 

familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

 Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

 Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá e desenvolver hábitos de lectura. 

 Adquirir en, polo menos unha lingua estranxeira, a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura. 

 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran. 

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o  deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha 

actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

 Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

 

Primeiro partirase dunha evaluación inicial tomando como referencia os obxectivos xenerais da etapa de educación para comprobar se están 

asentados ou non.  

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Iniciación, mediante xogos e 

adiviñas, á formulación de 

hipóteses sobre o que se vai 

escoitar en función dos 

interlocutores que participan na 

interacción e do contexto, en 

situacións de comunicación de 

carácter infantil, moi sinxelas, 

familiares e habituais, e do seu 
interese. 

 Identificación do tema de textos 

moi sinxelos, adaptados á súa 

idade e aos seus intereses 
(contos, rimas infantís, cancións). 

 Asociación de palabras e 

expresións moi básicas e moi 

sinxelas con elementos 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral 

de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e moi 

sinxelos, rimas infantís, adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo 

discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a percepción 

da mensaxe, con apoio visual moi 

redundante que axude á 
comprensión. 

▪ B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á 

información persoal moi básica 

(nome, idade, gustos …), sinxelas, 

así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao 
comportamento na aula. 

▪ PLEB1.1. Comprende a información 

esencial dun conto, rima ou canción moi 

breves e sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha 

pronuncia ben articulada, e con apoios 

visuais moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.2.Comprende vocabulario moi 

elemental e sinxelo sobre temas familiares 

acompañados de imaxes que os ilustran 
con claridade. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.3. Comprende preguntas moi 

básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, 

gustos...) e a información igualmente 
básica sobre outras persoas. 

▪ CCL 

▪ CAA 



Proxecto lingua estranxeira 1º EP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

paraverbais. 

 Asociación de palabras e frases 

moi sinxelas a través da linguaxe 

non verbal ou co apoio de 

ilustracións en soporte papel ou 
dixital. 

 Seguimento non verbal de 
instrucións moi sinxelas. 

 Repetición, memorización e 

observación de modelos, para a 

adquisición de léxico e estruturas 
elementais da lingua estranxeira. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación moi básicos: iniciación 

a algúns aspectos fonéticos, do 
ritmo e do ton da lingua estranxeira. 

▪ B1.3. Facer hipóteses sobre o 

posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos 

paraverbais moi evidentes e en 

situacións de comunicación moi 
familiares. 

▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos. 

▪ PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar máis 

básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un 
lapis…). 

▪ CCL 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con 

claridade e practicalo varias 
veces. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos. 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

▪ B2.1. Falar de si mesmo/a e de 

persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos 

achegando información moi 

fundamental: idade, nome, gustos, 

usando expresións e frases moi 

sinxelas e de uso moi frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas 
con conectores básicos. 

▪ B2.2. Participar de maneira simple 

e comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de 

▪ PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa 

cor favorita, presentar á súa familia, indicar 

os seus gustos) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas moi 

sinxelas e elementais (nome, idade, cor 
favoritas ou gustos). 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

procedementos 
paralingüísticos. 

 Usar a linguaxe non-verbal 

que corresponda á situación 

comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

 Participar activamente en 

rutinas de clase, 

representacións, cancións, 

dramatización etc, 

empregando respostas verbais 

e non verbais (movemento, 

accións, debuxos, modelado 
ou mímica). 

 Repetir e reproducir en grupo 

textos orais sinxelos seguindo 
patróns orais. 

 Imitar situacións de 

comunicación sinxelas a 

través de dramatizacións, de 
xogos, de rutinas etc. 

 

 

 

 Empregar a lingua estranxeira 

en situacións variadas de 

comunicación (saúdo, 

despedida, presentacións, 

felicitación ás persoas da aula 

nos seus aniversarios, estados 
de ánimo...). 

▪ B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación moi básicos: iniciación 

información en áreas de 

necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa 

moi clara e poida provocar malos 
entendidos. 

▪ B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos. 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais moi sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 
xogos. 

▪ CCL 

▪ CSC 



Proxecto lingua estranxeira 1º EP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

a algúns aspectos fonéticos, do 
ritmo e do ton da lingua estranxeira. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Actualización moi guiada dos 

coñecementos previos sobre o 

tipo de texto que se vai ler (por 

ex. como acostuman ser os e as 

personaxes dos contos, como 

remata a historia, onde sucede a 
trama…). 

 Identificación da idea global de 

textos moi sinxelos, elementais e 

moi familiares (contos, cancións 

ou rimas…), e encadrados por 

imaxes redundantes e títulos moi 
evidentes do contido textual. 

 Identificación de palabras clave 

moi evidentes, concretas, 

sinxelas e familiares 

relacionadas cos e coas 

personaxes a través da linguaxe 

non verbal ou co apoio de 
ilustracións. 

▪ B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos moi 

breves, sinxelos e moi elementais, 

e nos que o tema tratado e o tipo 

de texto resulten moi familiares, e 

conteñan apoio visual moi 

redundante en soporte papel ou 
dixital. 

▪ B3.2. Utilizar as estratexias 

básicas de hipótese para a 

comprensión do sentido xeral e a 

identificación da información 
esencial do texto. 

▪ B3.3. Discriminar patróns gráficos 

e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas 

elementais relacionados coas 

convencións ortográficas máis 

básicas que expresan pausas e 
exclamacións. 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

moi sinxelas escritas, relacionadas cos 
temas traballados. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia moi elemental acompañada 

de apoio visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do titulo do mesmo 
e das imaxes que o ilustran. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

 

 Iniciación ao proceso de 

asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a 

partir de modelos escritos que 

representan expresións orais 
coñecidas. 

▪ B3.4. Ler en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e 

previamente traballados 

oralmente, amosando unha 
entoación e pronuncia adecuadas. 

▪ PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, 

moi elementais e previamente traballados 

de forma oral, con entoación e pronuncia 

comprensibles e, se cumprise, rectificando 
espontaneamente 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Seleccionar o tipo de texto que 

se vai producir: conto, notas, 
diálogo teatral. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos. 

▪ B4.1. Escribir textos moi curtos e 

sinxelos, seguindo modelos, 

compostos de frases simples 

illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas máis elementais e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo/a, da súa 

contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en 

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

▪ CCL 

▪ PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Compensar as carencias 

léxicas mediante o uso do 

dicionario visual do alumnado 
e programas informáticos. 

 Seleccionar e empregar o 
léxico adecuado ao tema. 

 Iniciarse no emprego de 

programas informáticos para 

reproducir mensaxes escritas 
moi sinxelos. 

▪ B4.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación moi 
elementais: 

 Uso dos signos de puntuación 
máis básicos. 

 Iniciación ao proceso de 

asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a 

partir de modelos escritos que 

representan expresións orais 
coñecidas. 

situacións familiares e predicibles. 

▪ B4.2. Utilizar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

produción de textos escritos moi 
sinxelos e elementais. 

▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable 

corrección palabras e frases curtas 

que utiliza normalmente ao falar, 

pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

▪ PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

lexibles, organizadas con coherencia na 

súa secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a 

súa versión definitiva, elaborando 

borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros 

aspectos relacionados coa secuencia 

adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por 

aprender unha lingua 
estranxeira. 

 Recoñecemento e uso das 

▪ B5.1. o seu uso comunicativo. 

▪ B5.2. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente. 

▪ B5.3. Obter e dar información 

básica persoal, sobre a súa 

contorna máis inmediata e na 

▪ PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festas …) e 

compáraos cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ao diferente. 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

fórmulas básicas da relación 
social e cortesía. 

 Interese polo traballo individual, 
en parellas ou grupos. 

▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento de relacións 

sociais: saudar, despedirse, 
agradecer, dirixirse aos demais. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre 

aspectos persoais (nome, idade 
e gustos). 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre 

obxectos próximos á contorna 

escolar, os días da semana e o 
tempo atmosférico). 

 Formulación de preguntas e 

respostas sobre obxectos e 

espazos próximos á contorna 
escolar. 

 Expresión moi elemental da 
posesión. 

 Expresión do gusto e a 
preferencia (favoritos). 

 Expresión de cantidade. 

 Expresión de estado de ánimo. 

 Expresión de habilidade e 

capacidade para realizar unha 
acción. 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-

situación de comunicación propia 
da aula. 

▪ B5.4. Expresar nocións moi 

básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, 

número calidades físicas, forma e 
cor. 

▪ B5.5. Expresar e identificar 
estados de ánimo básicos 

▪ B5.6. Comprender e expresar o 
permiso, o acordo. 

▪ B5.7. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar 

as funcións comunicativas propias 
do seu nivel. 

▪ B5.8. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

▪ B5.9. Utilizar estruturas sintácticas 

básicas (p. ex. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 
elementais como e, ou). 

▪ B5.10. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro dun 
repertorio memorizado. 

▪ B5.11. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

▪ PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas 
básicas de relación social. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 

actividades de aula e amosa curiosidade 

pola lingua e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países onde se fala. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.5. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre aspectos persoais moi 

básicos nome, idade e gustos) e da súa 

contorna (obxectos, espazos e seres 
vivos). 

▪ CCL 

▪ PLEB5.6. Expresa e identifica estados de 
ánimo básicos (happy, sad…) 

▪ CCL 

▪ PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e 

a prohibición (you cant/can´t) o acordo 
(That’s right). 

▪ CCL 

▪ PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas 

moi simples. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

discursivas: 

 Preguntas e respostas sobre 

aspectos persoais como nome, 

idade, cor favorita ou estado 

(What’s your name?, My name is/ 

I’m, How old are you?, What´s 

your favourite colour? My 

favourite colour is, Are you 

happy/sad?, Yes, I am/No, I´m 
not). 

 Preguntas e respostas sobre os 

días da semana e o tempo 

atmosférico (What day is it 

today?, It´s, What´s the weather 
like today?, It´s). 

 Preguntas e respostas sobre 

obxectos próximos á contorna 
escolar (What´s this?, It´s my…). 

 Expresión de posesión en 

primeira persoa (I´ve got) e 

formulación da pregunta 

correspondente (Have you 
got…?). 

▪ B5.12. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado e moi elemental 

de léxico de alta frecuencia relativo 

a situacións cotiás e temas 

habituais, moi familiares e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 
intereses. 

▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.11. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados etc. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Expresión do gusto en primeira 
persoa en afirmativa (I like). 

 Expresión de cantidade: contar 
ata 20. 

 

 

 

 Preguntas e respostas sobre 

as partes básicas do corpo e 

de elementos próximos a súa 

contorna (What´s this?, It´s…), 

membros da familia (Who´s 

this?, This is my (brother), 

alimentos (What´s this ?, This 
is). 

 Expresión de permiso e axuda 
(Can I…?). 

 Expresión de habilidade (I 
can…). 

▪ B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo 

cores, números, materiais e 

espazos escolares, formas 

xeométricas moi básicas, membros 

da familia mais próxima, comidas e 

bebidas elementais, xoguetes, 

partes do corpo, animais de 

compañía, estado de ánimo, tempo 

atmosférico, días da semana e 
accións. 

▪ PLEB5.12. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 

 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita ou estado (What’s your name?, My name is/ I’m, How old 

are you?, What´s your favourite colour? My favourite colour is, Are you happy/sad?, Yes, I am/No, I´m not). 

 Preguntas e respostas sobre os días da semana e o tempo atmosférico (What day is it today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos próximos á contorna escolar (What´s this?, It´s my…). 

 Expresión de posesión en primeira persoa (I´ve got) e formulación da pregunta correspondente (Have you got…?). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa (I like). 

 Expresión de cantidade: contar ata 20. 

 Preguntas e respostas sobre as partes básicas do corpo e de elementos próximos a súa contorna (What´s this?, It´s…), membros da 

familia (Who´s this?, This is my (brother), alimentos (What´s this ?, This is). 

 Expresión de permiso e axuda (Can I…?). 

 Expresión de habilidade (I can…). 

 

 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 cores  

 números 

 materiais e espazos escolares 
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 formas xeométricas moi básicas 

 membros da familia mais próxima 

 comidas e bebidas elementais 

 xoguetes 

 partes do corpo 

 animais de compañía  

 estado de ánimo  

 tempo atmosférico  

 días da semana  

 accións. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  DAS UNIDADES 

 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

 

 

 

Starter unit: Hello, Tiger! 

Unit 1: Back to school 

Unit 2: The Gingerbread Man 

Tiger review 

Festivals: Halloween and Christmas 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unit 3: Tiger is lost 

Unit 4: Dinner Time 

Tiger review 2 
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Festivals: Easter 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 

Unit 5: The Sore Paw 

Unit 6: The Missing Skateboard 

Tiger review review 3 

 

 

 

CONMEMORACIÓNS  E CELEBRACIONS. 

 

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que 

teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza. 

 

Curso Actividade Data 

2020/2021 Día Universal da Infancia 20 de novembro 

 Día Internacional contra a violencia de Xénero 25 de novembro 

 Día Internacional das persoas con discapacidade      3 de decembro 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 10 de decembro 

 Constitución e Estatuto de autonomía de Galicia Do 30 novembro ao 07 

decembro 

 Día Internacional de la Educación 24 de xaneiro 

 Día Escolar da non Violencia e da Paz 30 de xaneiro 

 Día Internacional da Muller 8 de marzo 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 15 de marzo 

 Semana da Prensa 8 ao 12 marzo 
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CONTIDOS INTER CURRICULARES CLIL 

 

Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias de Primaria. 
 
Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra área de ensino é importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 
 
Tendo en conta o anterior, en cada unidade hai unha lección de CLIL que permiten aos nenos aprender interesantes conceptos doutras áreas do 
currículo 
 
 
 

Unidade NEW  TIGER 1 
 

Starter Ciencias Naturais: diferentes tipos de clima. 

Matemáticas: números 1–10. 

Artes: cores. 

1 Ciencias Sociais: O que facemos no colexio 

2 Ciencias Naturais: Os nosos cinco sentidos 

3 Ciencias Sociais: Diferentes familias 

4 Ciencias Naturais: Alimentos que comemos 

 

 Día Mundial da Saúde 7 de abril 

 Semana do Libro 19  ao 23 de abril 

 Día internacional contra o acoso escolar 2 de maio 

 Día de Europa 9 de maio 

 Semana das Letras Galegas 10 ao 14 de maio 

 Día Mundial do Medio Ambiente 5 de xuño 
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5 Ciencias Naturais: Como nos movemos 

6 Ciencias Naturais: Materiais 

Tiger Tasks Arte e Traballos Manuais: crear un debuxo de estacións  /  plans de casa 

Ciencias Sociais: o clima en diferentes estacións / a roupa que levamos en estacións  /  historia 

dun castelo 

Matemáticas: números ordinais 

 

Festivals Ciencias Sociais: Halloween, Nadal e Semana Santa no Reino Unido 

 

 

 

 

CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 

 

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que: 

 

- A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias. 

- Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de minusvalidez. 

- Fomentarase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 

xénero. 

- Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

- Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

- Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

- Fomentarase o desenvolvemento sostible e a protección do medio, alertarase dos riscos de explotación e abuso sexual, previrase os 

alumnos sobre as situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como promoverase a 

protección ante emerxencias e catástrofes. 
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- Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. 

- Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento infantil. 

- Fomentarase a educación e a seguridade vial. 

 

 

VALORES E ACTITUDES 

 

- Educación e respecto na lingua estranxeira. 

- Esforzo co vocabulario e estruturas novos. 

- Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc. 

- Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira 

- Escoita atenta e mostrando seguridade 

- Uso da lingua estranxeira na clase 

 

En todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a 

educación para a para a igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o ocio etc. 
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3.  AVALIACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES 

 

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o 

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia.  

 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 

especifican os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso. Estes estándares serán valorados e ponderados ao longo do curso.  

Estes estándares de aprendizaxe están establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de Galicia no 

Decreto 105/2014 do 4 de setembro. Dos estándares de aprendizaxe establecidos polo currículo oficial da Comunidade de Galicia , estableceuse 

o grao mínimo necesario para superar a materia para este curso 2020-2021. 

 

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. 

Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade. 

 

O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na 

avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de 

avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os protocolos de rexistro, ou os 

traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

 

 

 

 

TIPOS DE AVALIACIÓN 
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• Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, que permitirá adoptar as decisións e 

tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación. 

• Avaliación continua e  global (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e 

axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as posibles dificultades atopadas 

• Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados alcanzados polos 

alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas cualificacións, tanto positivas como 

negativas. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / REXISTRO 

 

Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os que seguen:  

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo.  

 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos no currículo. 

 As probas orais ou escritas que se realicen ao longo do curso. 

 A observación diaria do traballo do alumnado.  

 A revisión de tarefas encargadas ao alumnado, ben sexa de xeito individual ou grupal. 

 As rúbricas que se poidan utilizar nas distintas actividades, ben sexan para a avaliación de contidos ou de destrezas. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación para cada curso serán os establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de 

Galicia no Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria para a Comunidade de Galicia. A 

avaliación realizarase seguindo as pautas establecidas lexislación vixente, e baseándose no progreso acadado polo alumnado ao longo do curso 

escolar.  



Proxecto lingua estranxeira 1º EP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias,  os criterios 

de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.  

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. Para 

iso, terase en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo (os estándares subliñados corresponden aos mínimos de promoción): 

 

As porcentaxes que serán de aplicación para o cálculo das notas trimestrais serán as seguintes:  

 

 

ACTITUDE E PARTICIPACIÓN ACTIVA 

30% 

 

TRABALLO DIARIO 

40% 

 

PROBAS DE AVALIACIÓN 

30% 

 

A nota final será resultado dunha valoración global do progreso do alumno/a ao longo do curso, e non un cálculo pre-establecido da nota obtida 

nos distintos trimestres. 

 

  

 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

▪ PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, 

cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

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

▪ PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a información igualmente básica sobre outras 

persoas. 

▪ PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica (abrir/pechar o libro, sentar, dar un lapis…). 
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▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados. 

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

▪ PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. (please, thank you, good morning, goodbye, hello...) 

▪ PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 

▪ PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula. (sit down, stand up, 

tidy up, take the books, open the book, line up, calendar...) 

 

 

PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 

 

 Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades 

de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 Co fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. 

 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e 

ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

 A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor titor coordinará a intervención educativa do 

conxunto do profesorado do alumnado ao que titoriza de acordo co que estableza a Administración educativa correspondente, e manterá 

unha relación permanente coa familia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, 

do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste modo se garante o 

desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 
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 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

 

Será de aplicación o indicado no capítulo II do título I da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións se 

adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE 

 

Avaliar e modificar en caso necesario o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 

4. METODOLOXÍA 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR NA AULA 

 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cáles son os obxect ivos 

ou metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o 

proceso. 

 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes 

nos que ten lugar o ensino. 
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 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica 

unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas 

que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

 

 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

 

 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e 

construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 

 

 Traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de 

hipótese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus 

coñecementos e habilidades a proxectos reais. 

 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais adaptados aos distintos niveis e aos diferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula, considerando especialmente a 

integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos 

virtuais. 

 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 
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En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán sempre baseándose nos 

procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto da etapa de Primaria ás características e as necesidades 

do alumnado. 

 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua tal como estas se describen no 

Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe e na responsabilidade que este debe 

asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor 

contribúa a que o alumno, por un lado, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de 

poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de 

actuación correspondentes. 

 

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio 

da escritura. 

 

Incidirase ademais de xeito especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar o 

alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades. 

 

 

METODOLOXÍA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 

 

De conformidade coas Instrucións do 30 de xullo 2020 e o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 as UU.DD. da 

presente PD están elaboradas intercalando tanto traballo “in situ” na aula, como traballo telemático/dixital, de xeito que se a actual docencia 

lectiva presencial mudase á semipresencial non habería case impacto nin cambio no programado. 
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A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia será utilizar o blog de inglés do centro 

https://sanmarcosenglishclass.blogspot.com/ ademáis dos correos creados para os alumnos no dominio @ceipsanmarcos.es coordinándonos 

tódolos mestres que participan na súa ensinanza-aprendizaxe. 

Os espazos e agrupamentos a utilizar seguindo o protocolo son as propias clases e mantendo a máxima distancia posible entre eles.  

 

 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 

Recursos materiais dispoñibles no centro 

 DVD 

Reprodutor CD 

Cámara de vídeo, tablets 

Ordenador 

TDI (Taboleiro Dixital Interactivo) 

 

Espazos dispoñibles no centro 

Aula de idiomas compartida. 

Aula de ordenadores 

Patio 

Ximnasio 

Biblioteca 

 

 

https://sanmarcosenglishclass.blogspot.com/
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o 

obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte dos alumnos e 

alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo 

Os alumnos e alumnas van aprender a utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación lles 

ofrecen para a adquisición de destrezas na área de Lingua Estranxeira. 

 

Neste curso, o alumnado empregará a aula virtual do centro para desenrolar a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe 

e acceder a contidos dixitáis correspondentes ao seu nivel.  

 

Uso das TICs para: 

 

 Presentar, repasar e practicar o vocabulario de forma clara e sinxela , 

 Cantar as cancións. 

 Contar contos, 

 Visualización e creación de presentacións e vídeos 

 Presentar dixitalmente as táboas de gramática e centrarse nos puntos gramaticais que se están a estudar.  

 Hai actividades interactivas para que os nenos practiquen estas estruturas. 

 Proxectos 

 Compartir información a través da mensaxería dixital. 

 Pupil’s App en Navio .Trátase dun compoñente que acompaña ao curso e ofrece unha práctica adicional en clase ou en casa. Os nenos 

poden crear avatares e explorar os mundos inmersivos de Navio. Tamén completan actividades baseadas en xogos nas que practican e 

repasan o vocabulario e as estruturas aprendidas en clase e, ao facelo, gañan recompensas, puntos e medallas. A aplicación fa i un 

seguimento do alumno no que o profesor pode ver como lles vai para prestarlles máis axuda onde o necesiten. Tamén inclúe todas as 

cancións, contos e animacións do curso para que poidan repasalos en casa e compartilos coas súas familias.  
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PROXECTO LECTOR. 

 

A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade, pero tamén o é de socialización como elemento esencial 

para convivir en democracia e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos adquiran habilidades que lles 

permitan o seguinte: 

 

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos alumnos (textos narrativos e poéticos). 

 Introdución ao uso da biblioteca escolar 

 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar cancións, contar contos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


