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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando o quenda 

de palabra. 

▪ Expresa de forma global sentimentos, vivencias 

e emocións propias.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Aplica as normas socio- comunicativas: escoita 

e respecta a quenda de palabras.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Recoñecer a información verbal e non 

verbal dos discursos orais e integrala 

na produción propia.  

▪ Integra de xeito global os recursos básicos 

verbais e non verbais para comunicarse 

oralmente. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Expresarse e comunicarse de forma 

oral e con certa coherencia para 

satisfacer as necesidades de 

comunicación en diferentes situacións 

de aula.  

▪ Participa activamente en diversas situacións de 

comunicación: 

▪ -diálogos 

▪ -exposicións orais moi guiadas, con axuda, 

cando cumpra, de tecnoloxías da información e 

a comunicación.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Ampliar o vocabulario a partir das 

experiencias de aula.  

▪ Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. ▪ CCL 

▪ Comprender o sentido global dun texto 

oral. 

▪ Identificar información relevantes. 

▪ Comprende o sentido global de textos orais de 

uso habitual, do ámbito escolar e social.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪  Reproducir textos orais próximos aos 

seus gustos e intereses.  

▪ Canta cancións, conta e recita pequenos 

contos e poemas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Dramatizar, de xeito colaborativo, 

textos infantís.  

▪ Adecúa a entoación e o volume á 

representación dramática.  

▪ CCL 

▪ Expresarse de forma oral en diferentes 

situacións con vocabulario axeitado e 

unha secuencia coherente.  

▪ Narra situacións e experiencias persoais 

sinxelas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Describe, de forma sinxela, persoas, animais 

obxectos e lugares seguindo unha orde: de 

arriba a abaixo; de abaixo a arriba …. 

▪ CCL 

▪ Utilizar correctamente expresións para situar e 

ordenar as rutinas: antes, despois, pola mañá, 

pola noite… 

▪ CCL 

▪ Ler en voz alta diferentes tipos de 

textos infantís breves e sinxelos. 

▪ Lee con pronunciación e entoación axeitada, 

textos sinxelos, de variada tipoloxía, breves e 

adaptados á súa idade. 

▪ CCL 

▪ Anticipar o contido de textos do ámbito 

escolar e social axeitados ao seu nivel.  

▪ Relaciona a información que achega o título e 

as ilustracións co tema do texto.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Mostrar interese e gusto pola lectura. ▪ Expresa o gusto pola lectura como fonte de 

lecer. 

▪ CCL 

▪ Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias 

lectoras. 

▪ CCL 

▪ Progresar na adquisición do hábito 

lector.  

▪ Identifica, con axuda, os textos da biblioteca 

(escritos ou en soporte informático) máis 

axeitados para obter información e para o seu 

lecer. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Interiorizar e utilizar as normas básicas 

de escritura e os seus aspectos 

gráficos 

▪ Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina 

sons nas palabras e consolida aspectos 

grafomotores e grafías da Lingua castelá en 

palabras significativas.  

▪ CCL 

▪ Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, 

receitas, narracións, poesía, noticia … 

▪ CCL 

▪ Relacionar códigos verbais e non 

verbais. 

▪ Ilustra de xeito creativo os seus escritos con 

ilustracións redundantes.  

▪ CCL 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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 

▪ Escribe, con axuda, en diferentes soportes, 

textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e 

social: listas, notas, normas, felicitacións, 

instrucións, contos, anécdotas… 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Presenta os seus escritos con limpeza, 

evitando riscos. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Aplicar os coñecementos gramáticos 

básicos sobre a estrutura da lingua. 

▪ Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica 

sílabas e fonemas como elementos 

fundamentais da palabra. 

▪ CCL 

▪ Recoñece o alfabeto e iníciase na orde 

alfabética. 

▪ CCL 

▪ Utiliza adecuadamente os artigos nos textos 

orais e escritos. 

▪ CCL 

▪ Mellorar o coñecemento da lingua e 

sistematizar a adquisición de 

vocabulario. 

▪ Relaciona sinónimos e antónimos básicos en 

parellas de palabras significativas. 

▪ CCL 

▪ Establece comparacións entre distintos 

elementos. 

▪ CCL 

▪ Utiliza diminutivos e aumentativos, en textos 

orais e escritos. 

▪ CCL 

▪ Aplicar os coñecementos básicos 

sobre as regras ortográficas para 

favorecer unha comunicación máis 

eficaz. 

▪ Utiliza de forma correcta os signos de 

puntuación e as normas ortográficas propias do 

nivel e as aplica á escritura de textos 

significativos sinxelos e seguindo modelos.  

▪ CCL 

▪ Utilizar programas e aplicacións 

educativas dixitais para realizar tarefas 

e avanzar na aprendizaxe. 

▪ Utiliza de xeito guiado, distintos programas e 

aplicacións educativos dixitais como ferramenta 

de aprendizaxe.  

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ Apreciar o valor dos textos literarios 

sinxelos e utilizar a lectura como fonte 

de gozo e información.  

▪ Identifica sinxelos textos propios da literatura 

infantil: contos, poesías, cómics, adiviñas… 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Dramatiza con xestos e palabras, escenas de 

contos.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ Gozar da escoita de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos. 

▪ Gozo da escoita de textos literarios narrativos, 

líricos e dramáticos. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪  Coñecer o funcionamento da 

biblioteca de aula. 

▪ Utiliza de xeito guiado a biblioteca de aula 

como fonte de información e lecer. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Valorar a importancia dos museos, 

sitios e monumentos históricos como 

espazos onde se ensina e aprende, 

amosando unha actitude de respecto á 

súa contorna e á súa cultura, 

apreciando a herdanza cultural. 

▪ Respecta e asume o comportamento que debe 

cumprirse cando visita un museo ou un edificio 

antigo. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ Aprecia a herdanza cultural a escala local, 

nacional e europea como a riqueza compartida 

que hai que coñecer, preservar e coidar. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A observación e revisión das tarefas expostas 
semanalmente na páxina web do colexio, realizadas e enviadas por correo 
electrónico a través de capturas de imaxe dos libros, cadernos, fichas, 
traballos manuais…dos alumnos/as.  

Instrumentos:  O rexistro das tarefas realizadas polos alumnos/as estará 
plasmado en listas de control de envío e valoración do traballo realizado 
por cada alumno/a. 

Cualificación final 

 A avaliación nestes cursos toma como prioridade a observación directa da evolución 
dos nenos/as nas distintas áreas e, xa que, a avaliación é continua, as cualificacións 
estarán baseadas no traballo individual e grupal realizado nos dous primeiros 
trimestres. Polo tanto as tarefas realizadas durante este terceiro trimestre serán, en 
todo caso, para poder subir as cualificacións das avaliacións anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Non existe alumnado con materias pendentes. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non existe alumnado con 
materias pendentes. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Serán  actividades e tarefas  baseadas nos coñecementos adquiridos na 1º e 
2º avaliación e de ampliación dos mesmos ,utilizando fichas de reforzo e 
repaso e os libros de texto da terceira avaliación para o seu aproveitamento, 
xa que son unha sinxela continuación con a penas novos contidos que xa 
foron traballados na aula durante os dous primeiros trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Partindo do nivel de desenvolvemento do alumno/a e das aprendizaxes 
previas posibilitar que realicen aprendizaxes significativas por si sos, 
axudándose das indicacións que se lles envían semanalmente por vía 
telemática que procuramos que sexan en todo momento moi motivadoras , 
manipulativas e ao mesmo tempo máis lúdicas. 
En todo momento tivemos en conta a atención á diversidade do alumnado 
tendo en conta os seus distintos ritmos de aprendizaxe e as súas motivacións. 
Todo o alumnado estivo con total conectividade dende o comezo do trimestre 
a través da aplicación Abalar, a páxina web do colexio e o correo electrónico 
do mestre. Sendo innecesaria a utilización doutros medios (como o 
teléfono)para poder contactar.  

Materiais e recursos 
Utilizarán os libros de texto, libros dixitais, fichas de reforzo e repaso,enlaces 
de vídeos e actividades interactivas, páxina web do colexio, correo 
electrónico, ordenador ou teléfono móbil 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información chegará aos alumnos/as a través da aplicación ABALAR, 
a páxina web do colexio e o correo electrónico. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e a través da 
aplicación ABALAR. 

 
 

 

 

 


