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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪  Comprender informacións audiovisuais 

sinxelas de carácter específico 

procedentes de diferentes soportes. 

▪  Comprende informacións relevantes e 

específicas moi evidentes de documentos 

audiovisuais sinxelos que presenten imaxes 

e/ou sons moi redundantes co contido. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Comprender e producir textos orais 

sinxelos, propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

▪  Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e 

contestando se é preciso. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSEIEE 

▪  Sigue unha exposición breve da clase ou 

explicacións sobre a organización do traballo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Elabora e produce textos orais moi breves e 

sinxelos ante a clase. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪  Participa no traballo en pequeno grupo. ▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

 

 

 

▪ Manter unha adecuada actitude de escoita, 

ante situacións comunicativas cotiás, 

respectando as intervencións dos e das 

demais. 

▪ Atende as intervencións dos e das demais, en 

conversas e exposicións, sen interromper. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Respecta as opinións da persoa que fala, en 

situacións comunicativas cotiás. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ Participar nas diversas situacións de 

interacción oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción oral.  

▪ Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ Mira a quen fala nun intercambio 

comunicativo oral. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Mantén o tema nun intercambio comunicativo 

oral, mostra interese e unha actitude 

receptiva de escoita.  

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Usar fórmulas sinxelas de tratamento 

adecuadas nos intercambios 

comunicativos máis habituais. 

▪ Usa fórmulas sinxelas de tratamento 

adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Interesarse por amosar unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

▪ Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo e propia da lingua galega. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ Identificar a lingua galega con diversos 

contextos de uso oral. 

▪  Identifica a lingua galega oral con diversos 

contextos profesionais: sanidade, educación, 

medios de comunicación... 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Recoñece a posibilidade de uso da lingua 

galega en conversas con persoas coñecidas 

ou descoñecidas. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ Comprender a información explícita en 

textos sinxelos de uso cotián ou 

procedentes dos medios de comunicación.  

▪  Comprende a información relevante de 

textos sinxelos, sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do 

alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación social. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ Comprende informacións concretas en textos 

sinxelos, propios de situacións cotiás, como 

invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 

mensaxes curtas. 

▪ CCL 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ Localiza información en textos breves e 

sinxelos vinculados á experiencia, tanto os 

producidos con finalidade didáctica como os 

de uso cotián (folletos, descricións, 

instrucións e explicacións). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ Interpretar e comprender, de maneira 

xeral, a información procedente de 

ilustracións.  

▪ Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 

información de ilustracións.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CMCT 

▪ Ler, de forma guiada, textos sinxelos 

adecuados aos seus intereses para chegar 

progresivamente á expresividade e 

autonomía lectoras. 

▪ Descodifica de forma axeitada na lectura de 

textos moi sinxelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Le textos sinxelos en voz alta, acadando 

progresivamente a velocidade axeitada. 

▪ CCL 

▪ Usar as bibliotecas de aula e de centro, 

respectando as normas básicas de 

funcionamento. 

▪ Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, 

respectando as normas básicas e máis 

sinxelas do seu funcionamento.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de 

centro e manipula os libros con coidado, 

devolvéndoos ao seu sitio logo de lelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Amosar interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación.  

▪ Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

▪ Selecciona textos do seu interese con certa 

autonomía, en función dos seus gustos e 

preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, 

as súas preferencias lectoras. 

▪ CCL 

▪ Expresa, de maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas feitas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ 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. 

▪  Produce e reescribe textos moi sinxelos 

relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ Usa o punto nos seus escritos.  ▪ CCL 

▪ Interésase por aplicar as regras ortográficas, 

con especial atención ao uso das maiúsculas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Interesarse pola presentación dos traballos 

escritos e valorar a lingua escrita como 

medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

▪ Interésase pola presentación dos textos 

seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e 

calidade caligráfica. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ Sinala a denominación dos textos traballados 

e recoñece nestes, de forma xeral, palabras e 

sílabas 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Identifica os nomes propios a partir de 

palabras dadas, frases ou textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪  Sinala o xénero e número de palabras 

dadas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Coñecer, de forma xeral, as normas 

ortográficas máis sinxelas.  

▪ Coñece, de forma xeral, as normas 

ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a 

elas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ Recoñecer a relación entre son e grafía así 

como as palabras como instrumento para 

a segmentación da escritura. 

▪ Recoñece a relación entre son e grafía. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ Separa as palabras que conforman un 

enunciado. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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CURSO PRIMEIRO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪  Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios, usando modelos. 

▪  Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 

diversos textos literarios: breves contos, 

poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, 

cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Valora textos breves e sinxelos da literatura 

galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ Ler, de forma guiada, textos adecuados 

aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á 

autonomía lectoras. 

▪ Le, de forma guiada, textos en silencio, 

adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á autonomía lectora. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ Le, de forma guiada e en voz alta, textos 

adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á expresividade 

lectora. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ Valorar a literatura en calquera lingua, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

▪ Valora a literatura en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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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. 

 
 

 

 

 


