
Programación 1º Ciclo de Ensino Primaria Área de lingua castelán e 
literatura
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1. Competencia en comunicación lingüística.
Coñecer e utilizar apropiadamente a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura 
e de respecto á diversidade lingüística.
Adquirir  a  competencia  comunicativa  básica  que  permita  os  neno/a  expresar  e 
comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.
Supón:
Uso  da  linguaxe  como  instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de 
representación,  interpretación  e  comprensión  da  realidade,  de  construción  e 
comunicación do coñecemento e de organicación e autorregulación do pensamento, 
das emocións e da conduta.
Expresión  de  pensamentos,  emocións,  viviencias  e  opinións,  así  como 
dialogar,  formar  un  xuízo  crítico,  e  ético,  xerar  ideas,  estruturar  o 
coñecemento,  dar  coherencia  e  cohesión ao discurso  e as propias  accións e 
tarefas, adoptar decisións e desfrutar escoitando, lendo ou expresándose de forma 
oral e escrita.
Uso da lingua como ferramenta para comunicarse, conversar, establecer vínculos 
cos demáis e co contorno, achegarse a novas culturas;  trátase de usar a lingua 
como ferramenta de comprensión e represetación da realidade, como instrumento 
para a construción de relacións en termos de igualdade e para a eliminación de 
estereotipos  e  expresións  machistas  ou  xenófobas.  Trátase  de  que  a 
comunicación sexa o eixe da resolución pacífica de conflictos na escola.
Utilización dos principais tipos de intercción verbal:  escoitar, expoñer e dialogar 
que farán aos nenos/as progresivamente competentes na expresión e comprensión 
das mensaxes orais adecuados a cada situación de comunicación.
Apreciación  da  lectura  e  a  escritura  como  como  elementos  que  facilitan  a 
interpretación e comprensión do código que permite facer uso da lingua escrita, e 
ademáis  fonte  de  pracer  e  descubrimento  doutros  contornos,  culturas,  fantasías, 
todo o cal contribúe a conservar e mellorar a competencia comunicativa.
Habilidades para representarse mentalmente, interpretar e comprender a realidade, 
e  organizar  e  aoutoregular  o  coñecemento  e acción  dotándoos de coherencia  a 
través de accións lingüísticas: diálogo, lectura, escritura...
Coñecemento reflexivo sobre o funcionamento da lingua e as súas normas de uso 
para comprender e saber comunicarse en diferentes contextos sociais e culturais.

2. Competencia matemática.
Habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos 
e  argumentacións,  o  que  aumenta  a  posibilidade  real  de  seguir  aprendendo,  e 
favorece a participación efectiva na vida social.

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
Coñecer, valorar e do contorno natural, social e cultural, as interaccións entre eles 
así como as posibilidades de defensa, mellora e conservación del.

4. Tramento da información e competencia dixital.
Iniciarse  na  utilización,  para  aprendizaxe,  das  tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación  desenvolvendo  un  espíritu  crítico  ante  as  mensaxes  que  recibe  e 
elabora o neno/a.

5. Competencia social e ciudadá.
Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a actuar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da ciudadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.



6. Competencia cultural e artística.
Utilizar diferentes representacións e expresións, desenvolvendo a súa sensibilidade 
estética e a capacida de desfrute das súas diferentes manifestacións e iniciándose 
na construcción de propostas persoais.

7. Competencia para aprender a aprender.
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.

8. Autonomía e iniciativa persoal.
Utilizar  estratexias  variadas  para  obter,  seleccionar,  organizar,  transformar, 
representar e comunicar á información.
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Comprender  e  expresarse  oralmente  e  por  escrito  nos  diferentes  contextos  da 
actividade social e cultural.
Utilizar a lingua oral de modo axeitado cunha actitude respectuosa e de cooperación.
Utilizar a lingua eficazmente tanto para buscar, seleccionar, contrartar e procesar a 
información como para escribir textos.
Usar diferentes clases de escritos: narrativo, descritivo, expositivo, diálogo...
Usar os medios de comunicación social e as TICs para obter, interpretar e valorar 
informacións diferentes.
Utilizar  adecuadamente  a  biblioteca  como fonte  de  recursos  tanto  para  desfrute 
como para obter informacións variadas.
Comprender textos literarios de diferentes xéneros e iniciarse na linguaxe literaria.
Usar os coñecementos das normas de uso linguístico para escribir e falar de xeito 
coherente e correcto.
Evitar estereotipos linguísticos que supoñan xuizos de valor,ou prexuixos clasistas, 
racistas ou sexistas.
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1ºCurso
NOTA: O escrito en cursiva son contidos 
que se traballan en tódolos temas.
Mantemento da atención durante a 
escoita de textos orais. 
Valoración do texto escrito como fonte 
de información e de diversión. 
Curiosidade por explorar as 
posibilidades expresivas e 
comunicativas da lingua. 
Interese por aprender palabras e a sua 
correcta utilización. 
A aceptación das normas da linguaxe. 
Valoración da claridade, orde e limpeza  
nas producións escritas. 
Gusto e interese por participar en 
situacións de comunicación oral. 
1º Trimestre
Tema 1
As vogais.
As letras: l, m e s.
A letra Y como nexo.
Letras maiúsculas e minúsculas.
Vocabulario do colexio.

2º Curso:
1º Trimestre
NOTA: O escrito en cursiva son contidos que se 
traballan en tódolos temas.
Mantemento da atención durante a escoita de 
textos orais. 
Valoración do texto escrito como fonte de 
información e de diversión. 
Curiosidade por explorar as posibilidades 
expresivas e comunicativas da lingua. 
Interese por aprender palabras e a sua correcta 
utilización. 
A aceptación das normas da linguaxe. 
Valoración da claridade, orde e limpeza nas 
producións escritas. 
Gusto e interese por participar en situacións de 
comunicación oral. 
Léxico do tema
Tema 1
O texto oral: adiviñas, poesías, trabalinguas... 
Escoita de textos orais breves. Participación en 
situacións de comunicación oral.
O conto. Comprensión e interpretación das ideas 
expresadas non conto.
O abecedario. Recoñecemento das letras do 
abecedario e distinción entre vogais e consoantes.
A letra e a palabra. Formación de palabras a partir 
de letras dadas. O m antes de b e de p. Lectura e 
escritura correcta de palabras que conteñan a letra 



Tema 2
Relatos curtos.
Necesidades de comunicación oral.
As letras: p, t, n e d .
Letras maiúsculas e minúsculas.
Textos escritos breves.
O artigo: el e la.
Vocabulario do corpo.
Tema 3
As letras: che, h e f.
As sílabas: ca, co, cu, que, qui .
Letras maiúsculas e  minúsculas.
Textos escritos breves.
O artigo: el, la, los, las.
Vocabulario dos alimentos.
Adiviñas
Tema 4
Narracións orais sinxelas.
As letras: j e r.
As sílabas: ga, go, gu, gue e gui.
Letras maiúsculas e minúsculas.
Textos escritos breves.
O artigo: un e una.
Vocabulario do aseo.
Tema 5
Narracións orais sinxelas.
As letras: b, rr, ñ e y.
As sílabas: za zo zu ce e ci.
Letras maiúsculas e minúsculas.
Textos escritos breves.
O artigo: un, una, unos e unas.
Vocabulario dos xogos, os oficios e o 

Nadal.
2º Trimestre
Tema 6
Relatos curtos.
As letras:ll.,v, k e x.
As sílabas: ge, gi, gue, gui, güe e güi.
Letras maiúsculas e minúsculas.
A letra.
Vocabulario da familia.
Tema 7
Relatos curtos.
Os grupos consonánticos: fr, fl, pr e pl.
Os sinónimos.
A sílaba.
Vocabulario da casa e do entroido.
Tema 8
Poemas e relatos curtos.
Os grupos consonánticos: br, bl, tr e dr.
Os antónimos.
O nome común.

m antes de b e p. 
O carné. Escritura dos datos persoais nun modelo 
sinxelo de carné. A presentación dun mesmo. A 
linguaxe xestual.
Tema 2 
Os sinónimos. Escritura de palabras sinónimas. 
A sílaba. Formación de palabras a partir de sílabas. 
Reconto das sílabas dunha palabra. 
O guión. 
Br e bl. Pronuncia, lectura e escritura correcta de 
palabras que conteñan br e bl. 
A precisión léxica. Escritura da palabra precisa que 
falta nunha oración incompleta. 
Os xogos de linguaxe. Sensibilidade cara aos 
aspectos lúdico e creativo da linguaxe. 
Tema 3 
Os antónimos. Escritura de palabras antónimas. 
A oración. Formación de oracions a partir de 
palabras. Ordenación de palabras dentro dunha 
oración. 
O punto e a maiúscula. Escritura con maiúscula ao 
principio dun texto e logo de punto. 
Cr e cl. Pronuncia, lectura e escritura correcta de 
palabras que conteñan cr e cl. 
A escritura de oracións. Escritura correcta de 
oracións a partir dun tema ou dunha ilustración 
dada.
A información. Comprensión de informacións 
procedentes de diferentes soportes audiovisuais.  
Obtención de información a través dun 
procedemento proposto e a súa clasificación.  
Actitude de cooperación e respecto en situacións 
de aprendizaxe compartido. 
Valoración da autonomía lectora, interese pola 
elección de temas e textos e pola comunicación 
das preferencias persoais. 
Tema 4 
Os diminutivos: -ito, -ita, -illo/a -illa. Os aumen-
tativos: -ote, -ota, -ón, -ona, -azo, -aza. 
O nome común e ou nome propio. Identificación 
dos nomes dentro da oración. A maiúscula. 
Escritura con maiúscula ao principio dos nomes 
propios e dos apelidos. 
Gr e gl. Pronuncia, lectura e escritura correcta de 
palabras que conteñan gr e gl. 
A narración. Ordenación correcta dos parágrafos 
dun relato. Escritura dun suceso persoal seguindo 
unha orde adecuada. Narración oral dun suceso 
persoal seguindo unha orde adecuada. Resolución 
de xeroglíficos e trabalinguas. Explicación de 
chistes. 
Tema 5 
O poema. Comprensión e interpretación das ideas 
expresadas no poema. 
As familias de palabras. Selección e escritura de 
palabras da mesma familia. O nome individual e o 
nome colectivo. Diferenciación de nomes 
individuais e nomes colectivos. 
A Coma. Lectura de textos realizando as pausas 
oportunas. Utilización de coma para separar as 
palabras que forman unha enumeración. 
Pr e pl.- Pronuncia, lectura e escritura correcta de 



Vocabulario dos mamíferos.
Tema 9
Contos e relatos curtos.
Os grupos consonánticos: cr cl, gr e gl.
Os diminutivos: -ito, -ita.
O artigo: el, la, los, las, un, una, unos,  

unas.
Vocabulario das aves.
Tema 10 
Contos e relatos curtos.
As sílabas: ga, go, gu, gue e gui.
Os aumentativos: -azo, -aza, -ón e -ona.
A maiúscula ao comezo de frase e 

despois de punto.
O adxectivo cualificativo.
Frases.
Vocabulario das froitas e hortalizas.
3º Trimestre
Tema 11
Poemas e relatos curtos.
As sílabas: ca co, cu, que e qui.
Familia de palabras.
O xénero.
A narración.
Vocabulario do medio.
A prensa escrita
Tema 12
Relatos e contos.
Os sinónimos e os antónimos.
Escritura de m antes de p ou b.
O número: singular e plural.
A descrición.
O vocabulario dos peixes.
Tema 13 
Contos e relatos.
As sílabas: za, zo, zu, ce e ci.
A consulta e a exclamación.
Os diminutivos: -ito, -ita.
Os aumentativos: -azo, -aza.
A letra maiúscula nos nomes propios de 

persoas e lugares.
O verbo.
As partes dun conto.
Vocabulario das plantas e do horto.
Tema 14
Palabras da mesma familia.
As letras: r suave e forte.
O verbo: presente, pasado e futuro.
A carta e o sobre.
Vocabulario  dos  medios  de 

comunicación.

palabras que conteñan pr e pl. 
A descrición. Asociación correcta dunha ilustración 
a súa descrición. Escritura dunha descrición breve 
a partir de ilustracións. 
A información. Comprensión e expresión da 
información que obtén a partir dun texto. 
2º Trimestre 
Tema 6
As palabras derivadas. Recoñecemento e escritura 
de palabras derivadas doutras. 
O artigo: lo, la, los, las, un, una, unos, unas.
Establecemento da concordancia entre o artigo e o 
nome. Diferenciación do uso entre o artigo 
determinado e o indeterminado. 
Os signos de interrogación e de admiración. 
Escritura dos signos de interrogación ao principio e 
ao final das preguntas directas.
Escritura dos signos de admiración ao principio e 
ao final das oracións exclamativas. 
Fr e fl. Pronuncia, lectura e escritura correcta de 
palabras que conteñan fr e fl. 
O diálogo. Finalización de diálogos incompletos. 
Participación nunha conversación aténdose á 
situación comunicativa proposta. Resolución de 
crucigramas. Mantemento da atención durante 
escoita de textos orais. 
Tema 7 
O campo semántico. Selección e escritura de 
palabras do mesmo campo semántico. 
O adxectivo. Asociación e escritura de adxectivos 
que cualifican un nome. 
¿Por que? e porque. Escritura correcta de ¿por 
que? e porque. Tr e dr. Pronuncia, lectura e 
escritura correcta de palabras que conteñan tr e dr.  
A nota. Escritura dunha nota para unha situación 
comunicativa proposta. 
A pronuncia. Pronuncia correcta de trabalinguas. 
Tema 8 
Os antónimos: des- ou in-. Formación e escritura 
de palabras antónimas cos prefixos des- ou in-. 
O xénero: masculino e feminino. Identificación do 
xénero dos sustantivos propostos. 
Ca, co, cu, que e qui. Pronuncia, lectura e escritura 
correcta de palabras que conteñan ca, co, cu, que 
e qui. 
O conto. Comprensión e interpretación das ideas 
expresadas no conto. Finalización de contos 
incompletos. Invención e narración oral dun conto 
en grupo. 
A comunicación. Recoñecemento das normas 
básicas da interacción oral para lograr a 
comunicación. Valoración e respecto das normas 
que rexen a interacción oral (quendas de palabra, 
moderación no volume de voz e saber escoitar). 
Tema 9 
Os nomes de parella. Recoñecemento da variación 
de xénero nunha parella de palabras. 
O número: singular e plural. Identificación do 
número dos sustantivos propostos. 
Za, zo, zu, ce e ci. Pronuncia, lectura e escritura 
correcta de palabras que conteñan za, zo, zu, ce e 
ci. 



A rima. A entonación. Recoñecemento de palabras 
que riman. Lectura de textos aplicando a 
entonación correcta aos distintos tipos de oracións. 
Tema 10 
A narración con diálogos. Comprensión e 
interpretación das ideas expresadas na narración. 
As onomatopeias. Identificación de onomatopeias 
correspondentes a sons producidos por obxectos. 
Recoñecemento de onomatopeias correspondentes 
ás voces dos animais e dos verbos 
correspondentes. 
O verbo: pasado, presente e futuro. 
Recoñecemento e escritura de palabras que 
indican acción. Discriminación de formas verbais 
en presente, pasado ou futuro. Escritura de 
oracións cos tempos verbais adecuados para que 
teñan sentido. 
Ga, go, gu, gue, gui, güe e güi. Pronuncia, lectura e 
escritura correcta de palabras que conteñan ga, go, 
gu, gue, gui, güe. güi. 
A noticia. Escritura do titular dunha noticia. 
Invención e escritura dunha noticia breve a partir 
dun titular.- 
3º Trimestre 
Tema 11
O sentido figurado.Identificación do significado 
dalgunhas expresións de sentido figurado. 
O suxeito.- Recoñecemento do suxeito en oracións. 

Gue, gui, ge, gi, je e ji. Pronuncia, lectura e 
escritura correcta de palabras que conteñan gue, 
gui, ge, gi, je e ji. 
A invitación.- Finalización dunha invitación 
incompleta. 
As pausas na lectura. Lectura dun texto realizando 
as pausas que indican os signos de puntuación.
Tema 12 
As palabras compostas. Recoñecemento e 
escritura de palabras compostas. 
O predicado. Identificación do predicado en 
oracións. Escritura do predicado apropiado para 
unha oración. 
Erre forte e erre suave. Pronuncia, lectura e 
escritura correcta de palabras que conteñan erre 
forte e erre suave. 
O cómic. Escritura das viñetas dun cómic. 
A narración oral. Narración oral de chistes de xeito 
expresivo. 
Tema 13 
O relato. Comprensión e interpretación das ideas 
expresadas no relato. 
As palabras polisémicas. Identificación dos 
significados de palabras polisémicas. 
As oracións enunciativas, interrogativas e 
exclamativas. 
R detrás de l, n e s. Pronuncia, lectura e escritura 
correcta de palabras que conteñan r detrás de l, n 
e s. 
O cuestionario. Cumplimentación dun cuestionario. 
A entrevista. Formulación de preguntas e respostas 
para unha entrevista segundo unha situación 
comunicativa proposta.



O ordenador. Identificación das partes básicas do 
ordenador. Manexo de programas sinxelos de 
ordenador. 
Tema 14 
A comparación. Asociación correcta dos dous 
termos dunha comparación. 
Realización de comparacións a partir dun dos 
termos. 
A comunicación. Interpretación e distinción de 
exemplos de comunicación verbal e non verbal. 
Palabras terminadas en -d ou -z. Pronuncia, lectura 
e escritura correcta de palabras terminadas en -d 
ou en -z. Palabras terminadas en -illo ou -illa.  
Pronuncia, lectura e escritura correcta de palabras 
terminadas en -illo ou -illa. 
O cartel de aviso. Confección dun cartel de aviso 
para unha situación comunicativa proposta. 
As instrucións. Explicación oral das instrucións dun 
xogo infantil.
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Criterios avaliación.
Participar en situacións comunicativas de aula tendo en conta os hábitos e regras 
destas situacións.
Usar  formulas  e tratamentos  adecuados para saudar,   despedirse,   presentarse, 
escusarse e solicitar axuda.
Quérese avaliar a capacidade do alumno de participar en diferentes situacións de  
comunicación  da  vida  escolar  e  a  progresiva  interiorización  daquelas  normas  e  
hábitos básicos que facilitan a comunicación e a relación social.
Comprender  textos  orais  procedentes  de  diferentes  soportes,  identificando  a 
información máis relevante.
Usar estratexias para comprender as mensaxes que escoitan, atendendo a sinais 
relevantes como o ton de voz ou os xestos e formulando preguntas sobre o que non 
se comprende ben.
Preténdese  avaliar  a  capacidade  do  alumnado  para  captar  a  información  e  as  
mensaxes de textos orais de uso cotián ou procedentes da televisión, radio ou webs  
infantís, así como o uso de estratexias para mellorar a comprensión.
Expresar  oralmente  vivenzas,  feitos,  sentimentos  ou  emocións,  e  comunicar 
mensaxes de xeito organizado.
Avalíase  a  capacidade  para  expresarse  progresivamente  con  maior  claridade  e  
adecuación  á  situación  e  á  intención  de  comunicación,  usando  a  entoación,  a  
pronuncia  e  o  léxico  máis  adecuado  para  cada  contexto;  é  dicir,  avalíase  a  
capacidade para achegar información comprensible.
Coñecer e reproducir  textos da literatura oral, espacialmente a popular.
Trátase de avaliar a capacidade de identificar, recoñecer, reproducir e valorar textos  
relacionados co contornoe de dramatizar aspectos concretos destes.
Localizar información concreta e realizar inferencias directas  na lectura de textos.
Avaliar  a  capacidade para identificar  e  extraer  ideas puntuais  e  datos concretos  
indicados nos textos de maneira explicita, relacionándoos coas propias vivencias do  
alumnado e cos seus coñecementos previos.
Producir  e  reescribir  textos  con  variados  obxectivos  comunicativos   seguindo 
modelos  e  observando  estratexias  de  planificación,  textualización  (normas 
ortográficas elementais e organización textual) e revisión de escritos. 
Iniciar o uso do procesador de textos para composicións sinxelas.
Quérese  avaliar  o  nivel  de  adquisición  do  código  escrito.  Comprobar  que  a  
composición de textos propios (relacionados con aspectos da aula ou sociais, ou  



literarios: poemas e contos) garda coherencia coas regras do sistema da lingua.)
Valórase o proceso de producción e utilización guíada das fases de planificación e  
revisión.
Ler textos diversos con decodificación e atención axeitada, coa finalidade de gozar 
e/ou aprender coa escoita lectora.
Preténdese  avaliar  a  capacidade  de  ler  comprensivamente  en  voz  alta,  logo de  
lectura silenciosa, facendo fincapé na entoación e na expresividade.
Amosar iniciativa e interese pola lectura.
Avalíase o interese amosado pola lectura. Comprobarase a iniciativa e a progresiva  
autonomía  para  ler  e  usar  as  fontes  que  proporciona  a  biblioteca  da  escola  e  
internet.
Identificar mudanzas que se producen nas palabras, enunciados e textos, facendo 
substitucións,  supresións  cambios  de  orde  e  observar  as  modificacións  que  se 
poden dar na comprensión e na expresión escrita.
Trátase de avaliara a habilidade para observare recoñecer,  de forma guiada,  os 
efectos que se producen cando nun texto, enunciado ou palabra se fan cambios de  
orde, substitucións, supresións e insercións coa finalidade de reflexionar sobre a  
linguaxe.
Identificar intuitivamente no texto: enunciado, palabra,  nome común, nome propio, 
masculino e feminino, singular e plural en actividades relacionadas coa producción e 
comprensión de textos.
Téntase que en actividades de producción e de comprensión de textos, o alumnado 
identifique algunha terminoloxía elemental que lle poida axudar a facer melloras na  
linguaxe escrita.

Mínimos esixibles
Bloque 1. Escoitar e falar.
Participa en situacións comunicativas da aula respectando as normas que rexen a 
interacción oral: quendas de palabra, ton adecuado, mantemento do tema, mostra 
de interese, mirar a quen fala, actitude receptiva de escoita e respecto as opinións 
das demáis persoas.
Usa  fórmulas  de  tratamento  adecuado  para  saudar,  despedirse,  presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.
Comprende  e  volara  textos  orais  procedentes  da  radio  e  da  TV  para  obter 
información xeral.
Produce  textos   orais  con  finalidade  didáctica  ou  coma  feitos  cotidiáns:  breves 
exposicións ante a clase,  conversas sobre contidos de aprendizaxe,  explicacións 
sobre organización do traballo.
Escoita textos procedentes da literatura oral galega.
Comprende,  memoriza  e  recita  poemas  co  ritmo,  pronunciación  e  entoación 
adecuado.
Dramatiza textos literarios.
Amosa  actitude  de  cooperación  e  de  respecto  en  situacións  de  aprendizaxe 
colectiva.
Mostra interese por expresarse oralmente con pronuncia e entoación adecuada.
Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas: xénero, razas, 
etnias.
Bloque 2. Ler e escribir.
Comprende informacións concretas en textos de uso cotián: invitacións, felicitacións, 
notas, avisos e SMS.
Comprende  informacións  sobre  feitos  próximos  aos  alumnos/as   en  noticias 
procedentes dos medios de comunicación social.



Usa aspectos iconográficos como axuda á comprensión de información textual.
Integra  os  coñecementos  e  as  informacións  procedentes  de  diferentes  soportes 
textuais para aprender, identificando,  clasificando e comparando.
Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís: invitacións, notas, 
avisos, cartas utilizando as características de cada xénero.
Compón textos propios dos medios de comunicación social: novas, titulares, pés de 
foto...sobre  acontecementos  próximos  á  experiencia  do  alumnado   en  soportes 
habituais da escola.
Compón  textos  para  obter,  organizar   e  comunicar  información:  cuestionarios, 
listaxes, descricións, explicacións elementais.
Le  textos  infantís  para  chegar  progresivamente  á  expresividade  e  autonomía 
lectoras.
Ten  autonomía  lectora,  pola  comunicación  das  preferencias  persoais,  e  pola 
apreciación do texto literario como recurso de disfrute persoal.
Recrea e reescribe textos narrativos (contos) e de carácter poético: adiviñas, refráns, 
trabalinguas, cantigas,  xogos de sorte... usando modelos.
Adquire progresivamente convencións do código escrito.
Iníciase na utilización de programas informáticos de procesamento de textos.
Interésase pola escritura como instrumento de relación e de aprendizaxe.
Interésase pola presentación coidada e polo uso de normas ortográficas en textos 
escritos.
Iníciase no uso dirixido das TICs como instrumento cotián de busca de información e 
fonte de recursos textuais diversos.
Usa a biblioteca do centro e da aula como medio de aproximación á literatura  e 
como espazo privilexiado para a diversión e para o coñecemento.
Interésase  polos  textos  escritos  como  fonte  de  aprendizaxe  e  como  medio  de 
comunicación de experiencias e de regulación da convivencia.
Bloque 3. Reflexionar sobre a lingua.
Recoñece situacións sociais como intercambios comunicativos.
Identifica contextos en que a comunicación se produce mediante textos escritos.
Identifica textos de uso cotián a partir de elementos de paratextuais e textuais.
Observa as diferenzas entre lingua oral e lingua escrita.
Recoñece a relación entre son e grafía no sistema lingüístico.
Identifica a palabra como instrumento básico para a segmentación da escritura.
Coñece as normas ortográficas máis sinxelas.
Substitue, inserta,  suprime,  cambio a orde e segmenta elementos lingüisticos no 
funcionamento dos enunciados e textos para adquirir novos recursos.
Iniciase na reflexión sobre as estratexias de planificación, textualización e revisión 
como parte do proceso escritor.
Iniciase  na  identificación  implicita  de:  denominación  dos  textos  traballados, 
enunciado, palabra e sílaba, nome común e nome propio.
Observa as variacións morfolóxicas: singular-plural, feminino-masculino en textos

Procedementos e instrumentos de avaliación.
Tarefas diarias
Rexistros individuais.
Diarios de clase.
Fichas de seguimento.
Probas orais e escritas.
Cuadernos de traballo.
Traballos de clase e traballos voluntarios.
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Materiais.
Cuaderno de pauta ancha.
Textos (Anaya)
Murais.
Encerado 

Recursos.
Asamblea
Discurso
O propio corpo:a voz
Material fotocopiable
Biblioteca de aula e de centro
Aula de informática.
Material didáctico: Láminas de observación
Recursos do entorno: (saídas, exposicións, teatro...)
Contos para intercambio
Recursos audiovisuais
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de Cando se detectan dificultades de aprendizaxe nalgún alumno/a póñense en 
funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis convintes 
para o caso en particular e que poderán ser tanto organizativas como curriculares: 
remar a tarefa na casa, crear grupos de axuda, retomar a tarefa noutro momento, 
uso de materiais de apoio, cambiar a tarefa por outra de menor dificultade...
O apoio que se lle da a un neno/a pode ser dentro do grupo ordinario, de maneira 
ocasional, para unha actividade en concreto, fóra do grupo ordinario, con 
agrupamentos flexibles e adaptacións do curriculo, se fora preciso.
Programaranse actividades de reforzo e de ampliación para os distintos alumnos e 
alumnas que poidan necesitar estas terefas nun determinado momento.
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o Os alumnos/as que necesiten realizar actividades de reforzo das aprendizaxes 

faremos un estudo concreto e proporemos un plan de traballo que pode ser seguido 
na aula e completado na casa ou coa axuda dun compañeiro e uso de materias de 
apoio.
Sempre as características individuais de cada alumno/a marcarán as necesidades 
de  plantexar un programa de reforzo e non a priori. Tamén contamos co equipo de 
pedagoxía terapéutica e a orientadora, se fose o caso.
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c. Prográmanse na medida que sexa posible, visitas culturais, exposicións, obras de 
teatro,...O centro ten unha programación de actividades extraescolares na que o 
primeiro ciclo participa na celebración de actos coma recital de poesía de nadal, 
encontros con autores e todas as actividades nas que poñamos de manifesto a 
lingua e literatura castelá e todas as que o longo do curso poidan plantexerse para 
acadar os obxectivos propostos.
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C
s Traballaranse na aula de informática:

● Procesador de textos: para facer pequenos escritos
● Programas Clic sobre lingua castelá.
● Aprendo a leer con Pipo.
● Busca de información.
● Procurara información na biblioteca do centro.
● As actividades de fomento da lectura quedan reflectidas no PLC.


