
MÍNIMOS ESIXIBLES. 2º curso
LINGUA/LENGUA

• Ten autonomía lectora. 
• Comprende o sentido global dun texto oral de uso cotiá. 
• Iníciase no recoñecemento dos medios de comunicación como transmisores de información. 
• Comprende o sentido global dun texto oral e dos medios audiovisuais e de comunicación 

social de uso cotiá. 
• Participa en situacións comunicativas respectando as normas que rexen a interacción oral: 

quendas de palabra, ton adecuado, interese, mirar a quen fala, escoita, respecto as opinións...
• Segue as explicacións da aula, preguntando se non entende. 
• Reproduce textos orais breves ante a clase. 
• Participa  no traballo en grupo.  
• Valora como fonte de pracer tanto os textos de lingua castelá como de linga galega. 
• Mantén a atención. e participa nunha Conversa. 
• Usa fórmulas sinxelas de cortesía.
• Traballa en pequeno grupo, respectando as ideas d@s demais.   
• Le de forma axeitada textos diversos sacando información en diversos textos de uso cotiá.
• Respecta as normas básicas de biblioteca de aula e de centro usándoas como medio de 

aproximación á literatura , diversión e coñecemento.
•  Coida, conserva e organiza os seus libros.
• Valora a comunicación. 
• Iníciase na lectura como fonte de aprendizaxe e na composición de diversos textos 

relacionados coa escola e cos medios de comunicación.
• Iniciase no uso do ordenador.
•  Recoñece palabras e sílabas, en textos sinxelos.
• Iníciase na identificación sobre textos traballados: enunciado, palabra, sílaba, nome común e

propio, singular e plural, masculino e feminino... 
• Iníciase no recoñecemento e uso de distintos conceptos lingüísticos traballados no curso: 

nome, adxectivo, verbo, sinónimos, antónimos...
• Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e aprecio seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas.  
• Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, 

trabalinguas, cantigas e xogos de sorte, usando modelos. 
•  Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos sinxelos dados, para

comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas
•  Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como recurso de 

gozo persoal 
• Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e 

valorando a diversidade cultural. 

MATEMÁTICAS

➢ Traballa de forma ordenada e limpa.
➢ Le, escribe, ordea e recoñece os números ata ó 999.
➢ Distingue os conceptos de unidade, decena e centena, sabe cal é cada unha das súas cifras e 

o seu valor dentro dun número nun texto numérico.
➢ Distingue as cifras atendendo ao seu valor dentro dun número en situacións reais.
➢ Dada unha serie continúa a mesma de forma correcta tanto ascendente como descendente.
➢ Coñece, distingue e aplica correctamente os números ordinais en contextos reais.
➢ Recoñece os signos >,< e = e os aplica con corrección.



➢ Fai sumas e restas con levadas.
➢ Coñece, distingue e aplica correctamente os termos da suma e da resta aplicando as 

operacións na resolución de problemas.
➢ Coñece os conceptos: anterior-posterior, par-impar, ordinal-cardinal, dobre -triplo e os aplica

correctamente.
➢ Coñece todas as moedas e billetes de curso legal manexándoas adecuadamente.
➢ Sabe os días da semana, meses do ano e estacións.
➢ Distingue as horas no reloxo : en punto, e media , e cuarto e menos cuarto.
➢ Recoñece o metro, quilogramo e litro como unidades de lonxitude, peso e capacidade.
➢ É capaz de explicar oralmente a mecánica seguida na resolución dun problema. 
➢ Resolve problemas atendendo os medios tecnolóxicos cos que conta.
➢ Coñece, distingue e aplica correctamente os números ordinais en contextos reais.
➢ Resolve problemas sinxelos de sumas e restas adaptados a súa idade.
➢ Relaciona a multiplicación como a suma de sumandos iguais, realiza cálculos e iníciase no 

proceso de resolución de problemas .
➢ Emprega procedementos axeitados de cálculo mental.
➢ Diferencia corpos xeométricos básicos do seu entorno.
➢ Utiliza e interpreta gráficas básicas na resolución de problemas contextuais adaptadas a sua 

idade. 

CIENCIAS NATURAIS

•  Selecciona información de xeito guiado e comunica os resultados en distintos soportes.
• Traballa cos compañeiros/as respectando materiais e normas de convivencia establecendo 

relacións solidarias.
• Coñece as principais partes do corpo humano. Sabe o que é o aparato locomotor e nomea as 

principais articulacións.
• Recoñece as funcións vitais dos aparatos respiratorio, circulatorio, dixestivo e excretor.
• Establece relacións axeitadas entre alimentación, hixiene, actividade física, descanso e 

saúde.
• Distingue alimentos elaborados e naturais e coñece coidados básicos de conservación dos 

mesmos.
• Distingue entre seres vivos e inertes e recoñece as principais características dos primeiros.
• Distingue as principais partes dunha planta e as súas funcións.
• Recoñece as principais plantas e animais do seu contorno.
• Distingue as principais características e diferencia: réptiles,

aves, mamíferos e peixes, nomeando algunha diferencia cos animais invertebrados.
• Distingue procesos básicos do coidado de residuos no colexio, así coma o impacto dos 

mesmos na contorna.
• É capaz de establecer relacións cotiás coas unidades básicas de lonxitude, masa e volume.
• Coñece a importancia da auga para a vida e distingue os 3 estados nos que está na natureza.
• Describe as máquinas e instrumentos máis sinxelos da súa contorna e o traballo que realizan.

É capaz de utilizar correctamente as que pode manipular.
• Cita exemplos de inventos e descubrimentos que influíron considerablemente la vida das 

persoas. 

CIENCIAS SOCIAIS

➢ Utiliza as tics e distintas fontes ao seu alcance , na recollida, organización, selección e 
comunicación das diferentes informacións .

➢ Coida a presentación das tarefas planificando e executando as mesmas de maneira autónoma



e responsable.
➢ Recoñece a importancia da auga na vida de todos os seres vivos así coma o uso responsable 

dela.
➢ Establece diferenzas entre paisaxe rural e urbana do seu hábitat, distinguindo os elementos 

básicos da súa contorna.
➢  Actúa respectando, conservando e mellorando o Medio Ambiente.
➢ Coñece os principais medios de comunicación e os cambios que provocaron a evolución dos

mesmos.
➢ Coñece e distingue os conceptos de veciños, comunidade, localidade, municipio e Servizos 

Públicos, valorando as sua s funcións e sentíndose parte dos mesmos.
➢ Participa de xeito responsable dentro dun grupo dun sendo respectuoso/a coas diferenzas 

individuais.
➢ Coñece as festas e costumes máis achegadas sendo capaz de explicar en que consisten. 
➢ Distingue e utiliza na sua conversa os conceptos temporais 

de Pasado, Presente e Futuro sendo capaz de aplicalos a acontecementos vividos na sua 
contorna.

➢ Relaciona as profesións coas ferramentas básicas que utilizan e cos servizos que prestan á 
Comunidade así coma os lugares onde se levan a cabo as mesmas. 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

BLOQUE 1.-A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA
 Iníciase no Traballo Cooperativo.
 Iníciase na resolución de conflitos.
 Iníciase na Auto-avaliación das tarefas que realiza.
 Identifica algúns problemas de Convivencia.

BLOQUE 2.- A COMPRENSIÓN E RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS.
 Iníciase no emprego de habilidades sociais básicas.
 É quen de comprender aos seus compañeiros/as resaltando as súas cualidades.

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS.
 Tenta respectar as regras básicas no traballo en grupo.
 Respecta as Normas do colexio.
 É respectuoso/a cos seus iguais.
 Realiza actividades independentemente do seu  sexo.
 Discrimina condutas segundo o cumprimento das normas de convivencia escolar .
 Tenta dar solución aos conflitos entre iguais.
 Iníciase na resolución de problemas de forma autónoma. 

EDUCACIÓN FÍSICA

•  Acepta as diferenzas corporais e motrices con normalidade.
• É quen de asearse e cambiarse axeitadamente so/soa. Actúa con calma, respecto  e actitude 

pacificadora ante situacións de conflito.
• Amosa boa disposición ante a recollida do material que se utilizou.
• Desprázase sobre diferentes superficies sen perder o equilibrio.
• Realiza os exercicios e actividades adoptando unha postura correcta.
• Participa en distintos xogos aplicando as habilidades motrices básicas.
• É capaz de explicar aos compañeiros/as a mecánica dun xogo.



• Asume con normalidade o resultado do equipo co que compite.
• É quen de respectar aos compañeiros/as e as normas establecidas.
• Distingue esquerda e dereita nos demais e nos obxectos.
• É capaz de lanzar e recibir diferentes obxectos, realizando xestos axeitados.
• Aprecia os beneficios do exercicio físico para a súa saúde.
• É capaz de mellorar as súas capacidades físicas relacionadas coa saúde.
• É capaz de apreciar e aplicar estratexias de cooperación nos xogos e nos deportes.
• Acepta o rol que lle toca asumir nos diferentes xogos e actividades.
• Coñece e practica diferentes xogos tradicionais de Galicia.
• Respecta e coida o material.
• É capaz de responsabilizarse dos residuos que xera nas actividades no medio natural.
• Coñece as normas básicas dos xogos, deportes e actividades no medio natural.   

 
PLÁSTICA

BLOQUE 1-EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

➢ Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades .
➢ Representa de diferentes maneiras o espazo.
➢ Recoñece distintos tipos de materiais básicos.
➢ Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado…

BLOQUE 2- EXPRESIÓN ARTÍSTICA .

➢ Emprega un amplo abano de cores primarias e secundarias.
➢ Realiza obras expresando as súas vivencias persoais. 
➢ Recorta con tesoiras  e pega os produtos resultantes.
➢ Fai debuxos nos que inclúe formas xeométricas.
➢ Reproduce un deseño empregando a cuadrícula.
➢ Garda e recolle o material despois de traballar.
➢ Pinta un humano con todas as súas partes.
➢ Recoñece distintos tipos de materiais básicos.
➢ Diferencia planos de mapas e maquetas.
➢ Reproduce cadros presentados no encerado dixital.
➢ Traballa en grupo para facer realizacións artísticas.

EDUCACIÓN MUSICAL

➢ Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e 
descendente, forte, piano, agudo e grave. 

➢ Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, 
curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave,pentagrama (liñas e espazos), 
clave de sol, branca e negra e parella de corcheas. 

➢ Repite esquemas rítmicos escoitados 
➢ Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 
➢ Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música 
➢ Recoñece e identifica algúns instrumentos e clasifícaos por familias 

Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo,  cos 
instrumentos da aula 



LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)

➢ Comprende a información esencial de contos , rimas ou cancións moi breves e sinxelos.
➢ Comprende vocabulario moi elemental sobre temas familiares.
➢ Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica.
➢ Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos.
➢ Reproduce comprensivamente cancións e rimas moi sinxelas e breves.
➢ Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados.
➢ Comprende a idea principal dunha historia moi elemental.
➢ Comprende e usa axeitadamente vocabulario básico.
➢ Coñece algúns aspectos socioculturais dos países de fala inglesa.


