
MINIMOS 2º PRIMARIA

Matemáticas MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema.
MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999.
MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes.
MTB2.2.1. Utiliza números ordinarios en contextos reais.
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.
MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares.
MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas contextualizados.
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados.
MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de lonxitude.
MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto de quilo como unidades de 
media de peso.
MTB3.3.1. Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de capacidade.
MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais (en punto, medias e cuartos).
MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situacións reais como figuradas.
MTB4.2.1. Coñece os distintos tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato.
MTB.5.1.1. Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas.
MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible.

Lingua castelá LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións
LCB1.1.2. Aplica as normas socio -comunicativas: escoita, espera de quendas.
LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel.
LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar 
e social.
LCB1.7.1.Reproduce de memoria textos 
literarios ou non literarios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e intereses.
LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental.



LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á 
súa idade.
LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto.
LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar información.
LCB3.1.1.Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito escolar e social, 
atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas 
básicas: cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios…
LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples.
LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.
LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.
LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas.

Lingua galega 
LGB1.3.3.Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido.
LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas.
LGB2.3.2.Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada.
LGB3.1.3.Usa nos seus escritos o punto, a coma,dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación.
LGB4.1.3.Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos.
LGB4.3.1.Recoñece a relación entre son e grafía.
LGB4.1.4.Sinala o xénero e número de palabras dadas.
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.

Ciencias sociais CSB3.1.1. Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que
é unha localidade e un municipio.
CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de 
transporte.
CSB2.2.1.Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce 
e salgada no territorio.
CSB2.5.1. Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima.



CSB2.7.1.Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos que se destinan.
CSB4.1.1. Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida cotiá.
CSB4.3.1.Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos
ou acontecementos sobre os que se investigou.

Ciencias naturais CNB2.1.1.Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao ao doutros seres vivos.
CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.
CNB2.2.2.Relaciona o exercicio físico, o descanso e adecuada alimentación coa propia saúde.
CNB3.1.1.Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.
CNB3.1.2.Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes.
CNB4.2.2.Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns.
CNB5.1.1.Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios que producen na vida cotiá.
CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada profesión, a 
responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos sexistas.

Valores sociais e cívicos VSCB3.2.2.Respecta as regras durante o traballo en equipo.
VSCB3.4.2.Escoita as razóns das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e 
exponas oralmente.
VSCB3.6.2.Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.
Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións.
VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación.
VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais para expresar opinións, 
sentimentos e emocións.
VSCB2.3.1.Emprega diferentes habilidades sociais básicas.

Educación Plástica EPB1.2.1.Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas.
EPB1.3.1.Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.
EPB1.4.1.Identifica diferentes formas de respresentación do espazo.
EPB1.5.1. Practica con presción o recorte, o pegado, o pintado, etc.
EPB2.1.2. Realiza correctamente mestura de cores pintado.
EPB2.1.4. Coñece a simboloxía das cores frias e cálidas, e aplica estes coñecementos para transmitir 



diferentessensacións na composicións plásticas que realiza.
EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario afectivo e social.
EPB2.3.2.
Utiliza a técnica do colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e preción.
EPB2.4.1. Utilizaliñas e formas xeométricas nos debuxos.
EPB2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.


