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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Criterios de avaliación Indicadores específicos 

Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas 
diferentes partes. 

Sinala as partes principais do seu corpo. 

Identifica e nomea elementos de segmentos corporais. 

Nomea as partes do corpo sobre si mesmo/a e sobre as outras persoas. 

Pode describir características e circunstancias persoais. 

Fai unha descrición axeitada doutra persoa. 

Logra un esbozo da figura humana, diferenciando: cabeza e corpo, brazos, 
mans, pernas e pes. 

Debuxa a figura humana respectando as proporcións. 

Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e 
adaptalo ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

Ten unha boa coordinación de movementos. 

Controla o corpo en movemento, adaptando a resposta motriz ás 
dimensións e elementos do espazo. 

Confía nas súas posibilidades de acción e movemento. 

É capaz de coordinar a súa acción coa das demais compañeiras e 
compañeiros cando o xogo o require. 

Esfórzase e pon a proba a súa habilidade motriz. 

É capaz de relaxarse e descansar cando hai un ambiente propicio. 

Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

Identifica os sentidos e os seus órganos como fontes de sensacións para o 
descubrimento propio e do seu contorno. 

Identifica diferentes sensacións táctiles e descríbeas. 

Identifica diferentes sensacións gustativas e descríbeas. 

Identifica diferentes sensacións olfactivas e descríbeas. 

Identifica diferentes sensacións visuais e descríbeas. 

Identifica diferentes sensacións auditivas, diferenciando e identificando 
diferentes tipos de son e a súa intensidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Criterios de avaliación Indicadores específicos 

Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, 
manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas 
limitacións. 

Ten unha imaxe persoal positiva e axustada de si mesmo/a. 

Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas habituais e recoñece as 
súas limitacións. 

Ten autonomía nas accións encamiñadas á satisfacción das necesidades 
básicas: a alimentación, a hixiene e o coidado propio do seu contorno. 

Gústalle facer encargos e ter responsabilidades. 

É quen de solicitar axuda cando a precisa. 

Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais nenos e nenas. 

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando 
positivamente a diversidade. 

Verbaliza e acepta diferenzas físicas entre as persoas. 

Non mostra actitudes discriminatorias ante as diferenzas. 

Identifica as características do seu sexo e participa en xogos, actividades, 
etc., independentemente do xénero. 

Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e 
comprender os das demais persoas. 

Expresa e identifica nel/a mesmo/a diferentes emocións e estados de 
ánimo. 

Identifica nas demais persoas estados de ánimo e emocións. 

Amósase sensible aos sentimentos das outras persoas e préstalles axuda 
cando as ve en apuros. 

Progresa no control dos seus sentimentos e emocións. 

Resolve positivamente os conflitos cotiáns, regulando os seus impulsos e 
emocións. 

Contrólase e cálmase facilmente. 

Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades 
manipulativas cada vez máis axustadas. 

Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio motor, como carreiras 
ou saltos. 

É quen de coordinar a súa acción coa das compañeiras e compañeiros, 
cando o xogo o require. 

Reproduce movementos a partir de consignas verbais (acochados, 
saltando...). 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Criterios de avaliación Indicadores específicos 

Presenta unha boa motricidade fina. 

Mostra habilidade nas construcións e na manipulación de pezas pequenas. 

Recolle e coloca os obxectos habituais da clase. 

Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os 
rexen. 

Intégrase en xogos de grupo. 

Acepta ter que esperar a súa quenda. 

Acepta as regras dos xogos. 

Participa nos xogos cunha postura colaborativa e non dominante nin 
submisa. 

Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar 
en tarefas e aceptar as normas. 

Coñece e respecta as normas da escola. 

Participa activamente nas actividades e tarefas. 

Actúa autonomamente. 

Acepta e cumpre coas responsabilidades que se lle asignan. 

Respecta os compañeiros e compañeiras e persoas adultas. 

Remata as tarefas e actividades que empeza. 

Manifestar hábitos de saúde, alimentación, hixiene corporal e benestar. 

É autónomo/a no coidado de si mesmo/a. 

Recoñece as necesidades básicas do corpo. 

Toma conciencia da necesidade de alimentarse de forma saudable. 

Identifica as necesidades dos hábitos de hixiene diario. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 
Criterio de avaliación Indicadores específicos 

Identificar e nomear obxectos e elementos do medio inmediato e actuar sobre eles. 
Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo semellanzas e dife-
renzas. 

Sabe describir algún atributo dun obxecto. 

Agrupa os obxectos atendendo á posesión dalgún atributo ou por semellanzas 

Pode ordenar un conxunto de obxectos empregando diversos criterios 
sucesivamente (forma, cor, tamaño...). 

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

Enumera diferenzas e semellanzas entre obxectos pola cor,forma, material e/ou 
tamaño 

Ordena coleccións polo número de elementos que ten, de maior a menor. 

Nunha ordenación verbaliza cal vai “antes de”, “despois de”, “entre”. 

Recoñece o criterio de ordenación nunha colección. 

Iniciarse na cuantificación e interpretación dos elementos do medio natural. 
Cuantificar coleccións de elementos mediante o uso da serie numérica. 

Emprega os cuantificadores básicos (máis, menos, igual) 

Fai agrupacións de obxectos atendendo a unha determinada cantidade. 

Asocia algúns números coas cantidades que representan. 

Coñece a serie numérica. 

Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico. 

Compara e ordena axeitadamente as cantidades. 

Resolver sinxelos problemas matemáticos da súa vida cotiá. 

Busca estratexias para resolver situación problemáticas. 

Resolve manipulativamente pequenos problemas e situacións problemáticas 
concretas relacionados coa súa vida diaria que implican a aplicación de operacións 
de cálculo sinxelas. 

Realiza cálculos mentais sinxelos. 

Manexar nocións espaciais e temporais básicas. 

Coloca os obxectos e localízaos empregando nocións: dentro-fóra; preto-lonxe; 
abaixo-arriba; diante-detrás; a un lado, a outro lado e no medio. 

Representa os espazos nos que se desenvolve: aula, colexio, casa,… 

Ordena as accións máis relevantes do día. 

Ordena temporalmente as súas descricións utilizando correctamente as nocións: 
onte, hoxe, mañá. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 
Criterio de avaliación Indicadores específicos 

Diferenza os días da semana en relación coas actividades que se fan habitualmente. 

Pode relacionar feitos concretos cunha determinada época do ano (estacións do 
ano). 

Diferenza as nocións temporais de: día-noite; antes-despois-agora; onte-hoxe-mañá; 
pola mañá- pola tarde- pola noite. 

Interesarse polo medio natural. Manifestar actitudes de coidado e respecto 

cara á natureza. Participar en actividades encamiñadas ó coidado da natureza. 

Representa con debuxos o observado ou experimentado. 

Goza ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. 

Identifica normas básicas para a conservación do contorno. 

Amósase sensible cara á conservación e mantemento de ambientes limpos e non 
contaminados. 

Identificar algúns dos cambios naturais que afectan á vida cotiá das persoas. 

Identifica que os seres vivos seguen un ciclo vital: nacen, medran, reprodúcense e 
morren. 

Identifica as necesidades nas etapas de desenvolvemento das persoas e doutros 
seres vivos (alimentación, hixiene...). 

Coñecer, identificar e describir persoas e colectivos do seu medio. Identifica-

las características dos grupos sociais máis próximos. 

Nomea os membros da súa familia. 

É quen de transmitir mensaxes da escola á casa e da casa á escola. 

Acepta e respecta as normas de funcionamento da aula. 

Coñece as rutinas da aula. 

Recoñece o persoal que traballa no colexio 

Ten capacidade para propoñer e organizar xogos. 

Maniféstase integrador/a: comparte material, cede ante os conflitos, colabora co 
resto do grupo. 

Amósase conciliador/a cando xorde un conflito 

Asume as responsabilidades que lle son asignadas. 

Maniféstase colaborador/a, coidadoso/a e sensible nas relacións que establece. 

Busca a relación coa persoa docente para: contarlle as súas cousas, vivencias, pedir 
axuda e pedir ou comprobar información sobre temas diversos. 

Coñecer diferentes servizos comunitarios: mercado, atención sanitaria, medios de Diferenza establecementos comerciais pola súa función e polos produtos que teñen. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 
Criterio de avaliación Indicadores específicos 

transporte... Coñece distintos oficios e recoñece o seu valor na sociedade. 

Coñece os medios de transporte e comunicación 

Valora os diferentes servizos sociais e comunitarios do seu contorno (mercado, 
atención sanitaria, medios de transporte...). 

Coñecer algunhas manifestacións culturais do seu medio. Identificar outras 
culturas presentes no medio. 

Mostra interese polas celebracións ou eventos da escola, familia ou localidade. 

Participa e recoñece as festas populares que se celebran no seu contorno. 

Coñece feitos, costumes e obxectos relacionados coas celebracións. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Criterio de avaliación Indicadores específicos 

Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación 

positiva con iguais e con persoas adultas, segundo as intencións 

comunicativas. 

Manifesta interese por comunicarse con outras persoas. 

Participa activamente nas conversas da aula. 

É quen de solicitar axuda verbalmente cando a precisa. 

Expresa con espontaneidade e coherencia emocións, sentimentos e vivencias. 

Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas. 

Emprega expresións convencionais de cortesía para saudar, despedirse e dar as 

grazas  

Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita 
atenta e respectuosa. 

Presta atención ás informacións que lle transmiten outras persoas.  

Comprende instrucións sinxelas. 

Comprende as explicacións que se dan na clase. 

Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, 

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e 

situacións habituais de comunicación. 

Mantén unha actitude positiva cara á lingua estranxeira. 

Gusta de participar nas actividades lúdicas propostas de imitación e repetición de 
sons, palabras e enunciados significativos. 

Participa activamente nas actividades que combinan o uso da lingua e a resposta 
corporal implicada pola orde emitida. 

Amosa interese por coñecer cancións e rimas noutra lingua. 

Emprega expresións convencionais de cortesía de saúdo, e despedida na lingua 
estranxeira. 

Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno 
próximo, iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. 
Interesarse e participar nas situacións significativas de lectura e escritura que 
se producen na aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras 
competentes 

Solicita que lle lean para obter información. 

Formula hipóteses sobre o que pode estar escrito en diferentes textos. 

Asocia producións escritas con significados. 

Recoñece que os signos escritos comunican e expresan información 

Recoñece o seu nome 

Producir diferentes textos individualmente ou en grupo –con escritura 
convencional ou non–, iniciándose no uso do teclado para a codificación, con 
propósitos e intencións diferentes: recoller e transmitir información, 
entretemento... 

Iniciouse no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 

Gusta de facer uso da escritura (convencional ou non) para transmitir información. 

Reproduce, tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de 
adquisición da lingua escrita, textos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Criterio de avaliación Indicadores específicos 

Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: 

contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

Escoita con atención a lectura de diferentes textos literarios: contos, relatos, lendas, 
poesías, rimas, adiviñas… 

Gústalle mirar e “ler” libros autonomamente. 

Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 
diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais 

Participa con interese en actividades expresivas. 

Descobre as posibilidades expresivas do seu propio corpo. 

Fai uso do debuxo como medio de expresión e comunicación de feitos, sentimentos, 
emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

Traballa con interese con calquera tipo de material. 

Explora as posibilidades sonoras de obxectos cotiáns e de instrumentos musicais. 

Participa cando se fan actividades musicais. 

Acórdase das cancións e fragmentos de música traballados. 

Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e 
representación, por gozar coas súas producións e por compartir as 
experiencias creativas, estéticas e comunicativas. 

Expresa emocións con xestos e expresións. 

Participa activamente e goza en actividades de dramatización, xogo simbólico e 
outros xogos de expresión corporal. 

Participa activamente na interpretación de cancións e xogos musicais. 

Participa activamente na interpretación de danzas colectivas e individuais. 

Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as 
tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de expresión e 
comunicación. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que se empregan as TIC. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
A avaliación será global, continua e formativa.  
Durante o período lectivo presencial, a observación directa e sistemática 
constituirá a técnica principal do proceso de avaliación. 
Durante o período lectivo telemático debido a emerxencia sanitaria, ante 
a imposibilidade de avaliar presencialmente a evolución do alumnado, 
poderán terse en conta tanto as interaccións virtuais co mesmo, como as 
referencias aportadas polas familias, se ben, ante a imposibilidade de 
establecer unha avaliación sistemática, prevalecerá a obtida durante o 
período presencial do curso. 

Instrumentos: 

• Informe de avaliación inicial. 

• Informe anual de avaliación individualizado. 

• Informe individualizado de final de ciclo (no seu caso). 

Cualificación final 

A avaliación final do curso  realizarase tendo en consideración as 
aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do 
curso. 
En función do observado na evolución do alumnado, empregarase a 
seguinte escala de valoración para cubrir cada un dos indicadores de 
avaliación: 

• Con dificultade 

• En proceso 

• Sen dificultade 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso e 
reforzo dos seguintes contidos: 

• Habilidades básicas: atención, memoria, imitación, seguimento de 
instrucións, percepción. 

• Esquema corporal. 

• Motricidade fina. 

• Motricidade grosa. 

• Música 

• Lectoescritura. 

• Conceptos matemáticos adaptados á idade: numeración, lóxica 
matemática, formas xeométricas… 

• Expresión plástica. 

• Actividades de investigación e descubrimento. 

• Xogos 

• Aprendizaxe da lingua estranxeira. 

• Adquisición da linguaxe. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada, condicionada polas circunstancias de 
alonxamento social, basearase no traballo individual e autónomo do 
alumnado, co apoio das familias, especialmente nas actividades con medios 
tecnolóxicos, que o alumnado non domina. O profesorado exercerá labores 
de apoio, consulta de dúbidas, e canalizador da interacción virtual do 
alumnado mediante videoconferencias de grupo, ou individuais no seu caso. 
Empregarase unha combinación metodolóxica de traballo a través de 
recursos imprimibles, con tarefas desenvolvidas a través de recursos on-line, 
para tentar satisfacer así as necesidades do alumnado con e sen 
conectividade. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos empregados son os seguintes: 

• Vídeos explicativos coas propostas de actividades. 

• Vídeos con cancións e contos infantís adaptados á idade. 

• Páxinas web con xogos educativos de interese para traballar os 
contidos da etapa. 

• Imaxes e modelos documentais das propostas a realizar. 

• Textos descritivos de cada unha das actividades a desenvolver. 

• Indicacións e propostas para as familias. 

• Fichas imprimibles. 

• Fichas para o traballo on line. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado empregará os seguintes medios para informar ao 
alumnado: 

• Páxina web do centro. 

• Teléfono. 

• Correo electrónico de contacto. 

• Mensaxes a través de Abalar Móbil. 

• Videoconferecias a través de Webex. 

Publicidade  
Os criterios de avaliación e a adaptación da programación didáctica 
para o curso escolar 2019/2020 daranse a coñecer mediante a súa 
publicación na páxina web do centro. 


