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Lingua Castelá e Literatura 
Estándares de Aprendizaxe 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado 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. 
LCB1.9.2. 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. 
LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 
LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo. 
LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 
LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas. 
 
 

Lingua Galega e Literatura 
Estándares de Aprendizaxe 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido. 
LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia do 
alumnado, procedentes dos medios de comunicación. 
LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 
LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos, 
utilizando as características habituais deses textos. 
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LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 
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. 
LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos 
de sorte; usando modelos. 
 
 

Matemáticas 
Estándares de Aprendizaxe 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 
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. 
MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 
MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.  
MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 
MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 
MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.  
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Ciencias da Natureza 
Estándares de Aprendizaxe 

CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 
CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 
CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de 
respecto. 
CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 
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. 
 
 

Ciencias Sociais 
Estándares de Aprendizaxe 

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 
CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 
CSB2.5.3. Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 
CSB3.4.1. Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas individuais nos grupos aos que pertence e cos que 
convive, nos xogos e nas tarefas escolares. 
CSB3.8.1. Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de transporte. 
CSB4.3.1. Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os que se investigou. 
CSB4.4.1. Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para entender a historia da vida humana. 
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Educación Artística: Educación Plástica 
Estándares de Aprendizaxe 

EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 
EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 
EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e social. 
EPB2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. 
EPB2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 
EPB2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 
 
 

Valores Sociais e Cívicos 
Estándares de Aprendizaxe 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 
VSCB1.5.1. Participa con interese na resolución de problemas escolares. 
VSCB2.1.1. Expresar con claridade sentimentos e emocións. 
VSCB2.5.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua. 
VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 
VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas da aula. 
VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 
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Educación Física 
Estándares de Aprendizaxe 

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas. 
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 
EFB2.2.2. Realiza actividades de equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de sustentación estable. 

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 
EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e as frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial. 
EFB3.1.3. Desfruta realizando habilidades que impliquen manexo de obxectos, iniciando os xestos axeitados. 
EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixe lonxitudinal variando os puntos de apoio, intentando manter a coordinación. 

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente unha estrutura rítmica moi sinxela. 
EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con certa autonomía. 
EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 
 

Educación Artística: Educación Musical 
Estándares de Aprendizaxe 

EMB1.1. Explora, escoita e describe calidades e características de materiais, obxectos, sons e instrumentos. 
EMB1.2. Mantén unha actitude de respecto e de escoita activa. 
EMB1.3. Coñece obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría. 



 
 
 
 

    2º Educación Primaria.- Concreción dos estándares de aprendizaxe mínimos esixibles 

programación didáctica 2019. 20 
segundo de EP CEIP Canosa - Rus 

 

EMB1.4. Comunica as sensacións e as impresións sentidas na audición, utilizando un vocabulario adecuado. 
EMB1.5. Identifica e expresa a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, 
intensidade ou carácter) 
EMB1.6. Recoñece e clasifica algún instrumento por familias instrumentais. 
EMB2.1. Coñece e utiliza as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros obxectos, manipulando distintos materiais 
como fonte de son. 
EMB2.3. Exercita as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a 
improvisación. 
EMB2.4. Reproduce, crea e representa esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de 
movemento. 
EMB3.1. Realiza pequenas coreografías. 
EMB3.2. Coñece e valora as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo. 
 

Lingua Estranxeira: Inglés 
Estándares de Aprendizaxe 

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual traballados previamente de forma oral. 
Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna (open/close the door, sit down..) 
Amosa unha actitude de escoita atenta. 
Reproduce textos orais sinxelos e breves. 
Escribe pequenos diálogos moi sinxelos e breves seguindo un modelo dado. 
Expresa e identifica estados de ánimo elementais. 
 


