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1. Introdución e contextualización.  

Segundo a actual normativa Lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa (LOMCE), entendemos por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das áreas.  

O sistema educativo no que estamos inmersos está estruturado en tres niveis de 

concreción curricular. En cada nivel dáse un paso máis cara a adaptación das ensinanzas 

mínimas establecidas a nivel estatal no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo 

que se establece o currículo básico da Educación Primaria, á realidade e características 

do contexto ao que se dirixen.  

As programacións son o terceiro nivel de concreción curricular. A través destas os 

mestres adaptan o currículo preestablecido polo Estado e as Comunidades Autónomas, 

concretado despois polos centros educativos e recollido no Proxecto Educativo (PE) ás 

particularidades, necesidades e intereses dos alumnos que conforman a aula. 

A xustificación legal da existencia das programacións didácticas atopámola na Orde do 

22 de Xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e 

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria. 

As programacións deben recoller unha serie de elementos imprescindibles: introdución; 

xustificación/contextualización; relación cos elementos do currículo (competencias, 

obxectivos, contidos, interdisciplinariedade, elementos transversais e criterios e 

estándares); temporalización; desenvolvemento das unidades didácticas; metodoloxía; 

atención á diversidade; plans, proxectos e programas; avaliación e conclusión. 

En canto a xustificación legal, teremos sempre como referencia a actual normativa Lei 

Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), 

que modifica á Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE); así como os 

correspondentes Reais Decretos, Decretos, Ordes e Instrucións que as desenvolven. 

Dentro destes cabe destacar o Real Decreto 126/2014, de 28 de febreiro, polo que se 

establece o currículo básico da EP, e a súa concreción para Galicia a través do Decreto 

105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o currículo de EP para a CCAA de 

Galicia. O resto da normativa de interese será presentada ao longo da programación.  

Debemos ter en conta que toda programación debe adaptarse ás necesidades, intereses e 

particularidades do alumnado. É necesario ter en conta aspectos psicoevolutivos propios 
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dos alumnos.  

No que se refire ó curso de 2º respecto ós resultados do curso pasado De acordo cos 

datos obtidos, nas reunións de avaliación, entre os titores/as, os resultados acadados 

polos alumnos/as foron positivos, alcanzándose satisfactoriamente os obxectivos 

fixados. Completouse o 100% da programación en tódalas áreas .  

 

Os Resultados da avaliación foron os seguintes 

 

 

   

 

 

 

No que se refiere a convivencia e disciplina 

 Este grupo de nenos/as mantiveron unha boa convivencia en xeral, son rapaces traballadores e 

colaboradores; tan só en situacións puntais,  propias desta idade, xurdiron conflitos sen maior 

importancia, según a memoria do curso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Curso Nº 
alumnos 

Aproban 
todas 
áreas 

Suspende
n unha 
área 

Suspende
n dúas 
áreas 

Suspende
n 3 ou 
máis 
áreas 

Promociona
n superando 
obxectivos 

Promociona
n sen 
superar 
algún 
obxectivo 

Promociona
n por 
imperativo 
legal 

Non 
promociona
n 

1º 23 19 0 0 4 19 0 0 4 
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2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de 

consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, 

instrumentos de avaliación e criterios de cualificación.  Perfil competencial 

da área. 

 

Contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe para Lingua Galega e Literatura 2.º EP 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

B1.1. Comprensión de 
textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou 
da televisión, para obter 
información xeral e 
relevante sobre feitos e 
acontecementos 
próximos á experiencia 
infantil.  

B1.1. Comprender a 
información xeral e relevante 
de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da 
televisión, próximos á 
experiencia infantil.  

LGB1.1.1. Comprende a 
información xeral e relevante de 
textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da 
televisión, próximos á experiencia 
infantil.  

                             
                           
                         .  

                  
                 -       
             
audiovisuais sin      
               
             -        
                       
                 , de 
cl                 
                      .  

B1.2. Comprender 
informacións audiovisuais 
sinxelas de carácter 
específico procedentes de 
diferentes soportes.  

LGB1.2.1. Comprende 
informacións relevantes sinxelas 
                                
                    -        
                              .  
  

B1.3. Comprensión e 
produción de textos 
orais moi sinxelos para 
aprender e para 
informarse, tanto os 
producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso cotián 
(breves exposicións ante 
a clase, conversas sobre 
contidos de aprendizaxe 
e explicación sobre a 
organización do 
traballo). 

B1.3. Comprender e producir 
textos orais sinxelos, propios 
do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é 
preciso. 

LGB1.3.2. Segue unha 
exposición breve da clase ou 
explicacións sobre organización 
do traballo                         
                                .  
. 

LGB1.3.3. Elabora e produce 
textos orais moi breves e sinxelos 
ante a clase e responde 
preguntas elementais sobre o seu 
contido.   

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
pequeno grupo.  
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B1.4. Actitude de escoita 
adecuada nas diferentes 
situacións comunicativas 
cotiás (conversas e 
exposicións orais) e 
respecto polas opinións 
de quen fala, sen 
interrupcións 
inadecuadas.  

B1.4. Manter unha adecuada 
actitude de escoita, ante 
situacións comunicativas 
cotiás, respectando as 
intervencións dos e das 
demais. 

LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e das demais, 
en conversas e exposicións, sen 
interromper.  

LGB1.4.2. Respecta as opinións 
da persoa que fala. 

B1.5. Participación e 
cooperación nas 
situacións comunicativas 
da aula (peticións, 
anuncios, ordes, 
explicacións sinxelas, 
avisos, instrucións, 
conversas ou pequenas 
narracións), con 
respecto das normas 
que rexen a interacción 
oral (quendas de 
palabra, mantemento do 
tema, mostra de 
interese, mirar a quen 
fala, actitude receptiva 
de escoita e respecto ás 
opinións das demais 
persoas).  

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de interacción oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas 
de palabra nos intercambios 
orais.  

LGB1.5.2. Respecta as opinións 
das persoas participantes nos 
intercambios orais.  

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega 
en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela.  

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun 
intercambio comunicativo oral.  

LGB1.5.5. Mantén o tema nun 
intercambio comunicativo oral, 
mostra interese, unha actitude 
receptiva de escoita e respecta 
as opinións das demais persoas. 

LGB1.5.6. Participa na conversa 
formulando e contestando 
preguntas.  

B1.6. Uso de fórmulas 
de tratamento 
adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, 
escusarse e solicitar 
axuda. 

B1.6. Usar fórmulas sinxelas 
de tratamento adecuadas 
nos intercambios 
comunicativos máis 
habituais.  

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas 
de tratamento adecuadas para 
saudar, despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e 
solicitar axuda.  

B1.7. Actitude de 
cooperación e de 
respecto en situacións 
de aprendizaxe 
compartida.  

B1.7. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións 
de aprendizaxe en pequeno 
grupo.  

LGB1.7.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en pequeno 
grupo.  

B1.8. Interese por 
expresarse oralmente 
coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas.  

B1.8. Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas. 

LGB1.8.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada 
a cada acto comunicativo e 
propia da lingua galega. 

B1.9. Uso dunha 
linguaxe non 
discriminatoria   
                 
       -                  
                         
                    .  

B1.9. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas.  

LGB1.9.1. Identifica o uso da 
linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente.  

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas, en 
especial as referentes ao xénero, 
ás razas e ás etnias.  
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 
 

B1.10.Identificación da 
lingua galega con 
diversos contextos de 
uso oral da lingua: en 
diferentes ámbitos 
profesionais (sanidade, 
educación, medios de 
comunicación...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou 
descoñecidas.  

B1.10. Identificar a lingua 
galega con diversos 
contextos de uso oral.  

LGB1.10.1.  Identifica a lingua 
galega oral con diversos 
contextos profesionais: sanidade, 
educación, medios de 
            … 

LGB1.10.2. Recoñece a 
posibilidade de uso da lingua 
galega en conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

B2.1. Comprensión de 
informacións concretas 
en textos de uso cotián 
como invitacións, 
felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes 
curtas.  
 
B2.2. Comprensión de 
información xeral sobre 
feitos e acontecementos 
próximos á experiencia 
do alumnado en textos 
breves e sinxelos 
procedentes dos medios 
de comunicación social, 
especialmente a noticia. 
 
B2.3. Localización de 
información en textos 
para aprender 
vinculados á 
experiencia, tanto en 
textos producidos con 
finalidade didáctica 
como nos de uso cotián 
(folletos, descricións, 
instrucións e 
explicacións).  

B2.1. Comprender a 
información explícita en 
textos sinxelos de uso cotián 
ou procedentes dos medios 
de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a 
información relevante de textos 
sinxelos, sobre feitos e 
acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, 
procedentes dos medios de 
comunicación.  

LGB2.1.2. Comprende 
informacións concretas en textos 
sinxelos, propios de situacións 
cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou 
mensaxes curtas. 

LGB2.1.3. Localiza información 
en textos breves e sinxelos 
vinculados á experiencia, tanto os 
producidos con finalidade 
didáctica como os de uso cotián 
(folletos, descricións, instrucións 
e explicacións).  

B2.4. Interpretación da 
información das 
ilustracións.  

B2.2. Interpretar e 
comprender, de maneira 
xeral, a información 
procedente de ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións. 

B2.5. Lectura guiada de 
textos sinxelos 
adecuados aos 
intereses infantís para 

B2.3. Ler, de forma guiada, 
textos adecuados aos seus 
intereses para chegar 
progresivamente á 

LGB2.3.1. Descodifica de forma 
axeitada coa velocidade 
adecuada.  

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

B3.1. Produción e reescritura 
de textos moi sinxelos 
relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos 
                              
habituais deses textos.  

B3.1. Producir e reescribir 
textos sinxelos relativos a 
situacións cotiás infantís, 
aqueles propios dos medios 
de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 
 

LGB3.1.1. Produce e 
reescribe textos relativos a 
situación cotiás infantís como 
invitacións, felicitacións, 
notas ou avisos, utilizando as 
  -        sticas habituais 
deses textos.  

chegar progresivamente 
á expresividade e 
autonomía lectoras.  
B2.6.                 
lectura dramatizada de 
textos literarios e non 
literarios.  

expresividade, autonomía 
lectoras e dramatiza cando é 
preciso. 

voz alta, acadando 
progresivamente a velocidade 
axeitada.  

LGB2.3.3. Fai lecturas dra- 
matizadas de textos.  

                         
das bibliotecas da aula e 
do centro, c    
                      
                -        
fonte de recursos 
textuais di- versos.  
 

                        
                          
                          
                        
                   
                       
recursos textuais diversos.  
 

                              
                               
                          , e 
colabora no seu coidado e 
mellora.  
 

                , de xeito xeral, 
o funcionamento da bi- blioteca 
de aula e de centro, como 
                               
                                
textuais diversos. 

                 
             -          
da biblioteca persoal.  
 

B2.5. Ter interese por ter 
unha biblioteca propia.  

LGB2.5.1. LGB2.5.1. Coida, 
conserva e organiza os seus 
libros.  
 

B2.9. Interese polos 
textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e 
como medio de 
comunicación de 
experiencias e de 
regulación da 
convivencia.  

B2.6. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

LGB2.6.1. Amosa interese pola 
lectura como fonte de 
aprendizaxe, medio de 
comunicació . 

B2.10. Adquisición 
progresiva da autonomía 
lectora, da capacidade 
de elección de temas e 
de textos e de expresión 
das preferencias 
persoais.  

B2.7. Amosar certa 
autonomía lectora e 
capacidade de selección de 
textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar 
preferencias.  

LGB2.7.1. Selecciona textos do 
seu interese con certa autonomía, 
en función dos seus gustos e 
preferencias. 

LGB2.7.2.                       
              s prefe- rencias 
lectoras. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

. 
 
B3.2. Composición de textos 
moi sinxelos propios dos 
medios de comunicación 
social e/ou dos seus 
elementos (novas sinxelas e 
breves, titulares, pés de 
    …)       
acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en 
soportes habituais no ámbito 
escolar. 
 
B3.3. Composición de textos 
moi sinxelos relacionados 
coa escola para organizar e 
comunicar información 
(listaxes, descricións, 
explicacións elementais). 
 
B3.4. Respecto polas 
convencións xerais da 
escrita: uso das maiúsculas 
e do punto. 
B3.5. Utilización de xeito 
guiado de estratexias para a 
produción de textos, 
respondendo as preguntas 
de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto 
(nota, aviso, conto).  

LGB3.1.2. Elabora o texto, 
con coherencia xeral e de 
xeito creativo.  

LGB3.1.3.               
                             
                          
      -                  
                           . 

LGB3.1.4.                    
                               
                             
              .  

LGB3.1.5.         
                         
                        
                 -         
                   - tais) ou 
cos medios de co- 
municaci                 
                              - 
  )                      
                         . 

B3.6. Creación de textos 
sinxelos con intención 
informativa utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic.  

B3.2. Elaborar textos 
sinxelos que combinen a 
linguaxe verbal e a non 
verbal. 

LGB3.2.1. Elabora textos moi 
sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

B3.7. Iniciación á utilización 
de programas informáticos 
de procesamento de textos.  

B3.4. Usar, de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto.  

LGB3.31. Usa de xeito 
guiado, programas 
informáticos de 
procesamento de texto.  

B3.8. Utilización de 
elementos gráficos sinxelos, 
como a ilustración, para 
facilitar a comprensión.  

B3.5. Utilizar recursos 
gráficos, como a ilustración, 
que faciliten a comprensión 
dos textos. 

LGB3.4.1. Ilustra 
creativamente os seus 
escritos con imaxes 
redundantes co seu contido.  

B3.9. Interese polo coidado e 
a presentación dos textos 
escritos e respecto pola 
norma ortográfica. 

B3.6. Interesarse pola 
presentación dos traballos 
escritos e valorar a lingua 
escrita como medio de 

LGB3.5.1. Presenta os textos 
seguindo as normas básicas 
de presentación 
establecidas: disposición no 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
B3.10. Interese polos textos 
escritos como medio de 
aprendizaxe e como medio 
de comunicación de 
experiencias, de regulación 
da convivencia e de 
expresión creativa.  

comunicación e de expresión 
creativa.  

papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 

LGB3.5.2. Valora a lingua 
escrita como medio de 
comunicación e de expresión 
creativa.  

 
 
 
BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

B4.1. Inicio na identificación 
implícita e uso dalgúns 
termos lingüísticos 
elementais, nas actividades 
de produción e 
interpretación: denominación 
dos textos traballados; 
enunciado palabra e sílaba, 
nome común e nome propio. 
 
B4.2. Observación das 
variacións morfolóxicas (de 
singular e plural, feminino e 
masculino) en textos.  

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical moi 
básica, como apoio á 
comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o 
seu coñecemento no uso da 
lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos textos 
traballados e recoñece 
nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas. 

LGB4.1.2. Diferencia as 
sílabas que conforman cada 
palabra. 

LGB4.1.3. Identifica os 
nomes propios a partir de 
palabras dadas, frases ou 
textos.  

LGB4.1.4. Sinala o xénero e 
número de palabras dadas. 

B4.3. Coñecemento das 
normas ortográficas máis 
sinxelas. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 
normas ortográficas máis 
sinxelas. 

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. 

B4.4. Recoñecemento da 
relación entre son e grafía no 
sistema lingüístico galego. 
 
B4.5. Identificación da 
palabra como instrumento 
para a segmentación da 
escritura. 

B4.3. Recoñecer a relación 
entre son e grafía así como 
as palabras como 
instrumento para a 
segmentación da escritura.  

LGB4.3.1. Recoñece a 
relación entre son e grafía. 

LGB4.3.2.                   - 
                           
                           .  

B4.6.                 
diferenzas entre a lingua oral 
e a lingua escrita.  

B4.4.                    
xeral, as diferenzas entre a 
lingua oral e a lingua escrita. 

LGB4.4.1.      ece, de 
forma xeral, as diferenzas 
entre a lingua oral e a lingua 
escrita.  

                        
                               
                           

B4.5. Comparar          
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

                            
e lograr unha competencia 
comunicativa integrada.  

aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada.  

                        
       )                 
      .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

B5.1. Recreación e 
reescritura moi sinxela, 
usando modelos, de diversos 
textos literarios (narrativos 
ou poéticos): breves contos, 
poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando 
modelos. 
 
B5.2. Valoración e aprecio 
do texto literario galego 
como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de 
gozo persoal.  

B5.1. Recrear e reescribir de 
xeito moi sinxelo diversos 
textos literarios, usando 
modelos.  

LGB5.1.1.          
                          
                             
                         , 
trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando 
modelos.  

LGB5.1.2. Valora os textos 
da literatura galega como 
fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso 
de gozo persoal.  

B5.3. Lectura guiada de 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras. 

B5.2. Ler, de forma guiada, 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma 
guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
autonomía lectora. 

LGB5.2.2. Le, de forma 
guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
expresividade lectora.  

B5.4.              
                      
                            - 

B5.3.                    
poemas sinxelos e relatos 
breves a partir de modelos 

LGB5.3.1.                 
poemas sinxelos e relatos 
breves, a partir de modelos 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

                          
                       , 
desexos, esta             
ou lembranzas.  

sinxelos dados.  sinxelos dados, para comuni- 
car sentimentos, emo       
                          - 
                         - 
zas.  

                      
                       
                           
                     . 

                         - 
                               
                         
idade.  

                          - 
                            - 
                          
         .  

                               
                   
                             
          )                
                       
recurso de gozo persoal.  

B5.5. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal.  

LGB5.5.1. Valora a literatura 
en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo 
persoal.  

                           
                        
                         
noutras culturas.  
                     
                         
                              
                             
                          
                          
                    .  
 

B5.6. Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais 
e culturais. 

                
                        
                            
               , respectando 
e valorando a diversidade 
cultural.  

 
 
 
 
 
 
Perfil competencial 
No seguinte recadro, podemos comprobar que competencias están vinculadas a 
cada un dos estándares do currículo, polo que facilmente poderiamos cualificar cada 
unha delas de forma absolutamente independente. 
Separadas por bloques de contidos, en cada un dos ciclos aparecen como filas os 
estándares e, como columnas, cada unha das 7 competencias. Márcase con (x), 
cando a competencia sinalada está implícita nese estándar.  
Nomenclatura: 

 CCL: Competencia en comunicación lingüística 

 CSC: Competencias sociais e cívicas 

 CAA: Competencia para aprender a aprender 

 CD: Competencia dixital 

 CCEC: Conciencia e expresións culturais 



 13 

 CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

 CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  
CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

LGB1.1.1. 
Comprende a 
información xeral e 
relevante de textos 
orais moi sinxelos 
procedentes da radio 
ou da televisión, 
próximos á 
experiencia infantil.  

X  X     

                   
                     
                
              
           .  

X X      

LGB1.2.1. 
Comprende 
informacións 
relevantes sinxelas 
               
                 
                    - 
                  
                   .  
  

X X X X    

LGB1.3.1. Participa 
nunha conversa entre 
iguais, 
comprendendo o que 
di o interlocutor e 
contestando se é 
preciso. 

X X X    X 

LGB1.3.2. Segue 
unha exposición 
breve da clase ou 
explicacións sobre 
organización do 
traballo              
         ,      
                
           .  
. 

X X      

LGB1.3.3. Elabora e 
produce textos orais 
moi breves e sinxelos 
ante a clase e 
responde preguntas 
elementais sobre o 
seu contido.   

X  X    X 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  
CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

LGB1.3.4. Participa 
no traballo en 
pequeno grupo.  

X  X    X 

LGB1.4.1. Atende as 
intervencións dos e 
das demais, en 
conversas e 
exposicións, sen 
interromper.  

X X      

LGB1.4.2. Respecta 
as opinións da 
persoa que fala. 

X X      

LGB1.5.1. Respecta 
as quendas de 
palabra nos 
intercambios orais.  

X X X     

LGB1.5.2. Respecta 
as opinións das 
persoas participantes 
nos intercambios 
orais.  

X X   X   

LGB1.5.3. Utiliza a 
lingua galega en 
calquera situación de 
comunicación dentro 
da aula e valora o 
seu uso fóra dela.  

X X   X   

LGB1.5.4. Mira a 
quen fala nun 
intercambio 
comunicativo oral.  

X X   X   

LGB1.5.5. Mantén o 
tema nun intercambio 
comunicativo oral, 
mostra interese, unha 
actitude receptiva de 
escoita e respecta as 
opinións das demais 
persoas. 

X X   X   

LGB1.5.6. Participa 
na conversa 
formulando e 
contestando 
preguntas.  

X X X  X   
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  
CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

LGB1.6.1. Usa 
fórmulas sinxelas de 
tratamento 
adecuadas para 
saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse 
e solicitar axuda.  

X  X     

LGB1.7.1. Amosa 
respecto ás ideas 
dos e das demais e 
contribúe ao traballo 
en pequeno grupo.  

X  X    X 

LGB1.8.1. Interésase 
por expresarse 
oralmente coa 
pronuncia e 
entoación adecuada 
a cada acto 
comunicativo e 
propia da lingua 
galega. 

X  X  X  X 

LGB1.9.1. Identifica o 
uso da linguaxe 
discriminatoria e 
sexista evidente.  

X X      

LGB1.9.2. Usa unha 
linguaxe respectuosa 
coas diferenzas, en 
especial as 
referentes ao xénero, 
ás razas e ás etnias.  

X X      

LGB1.10.1.  Identifica 
a lingua galega oral 
con diversos 
contextos 
profesionais: 
sanidade, educación, 
medios de 
            … 

X    X   

LGB1.10.2. 
Recoñece a 
posibilidade de uso 
da lingua galega en 
conversas con 
persoas coñecidas 
ou descoñecidas.  

X X   X   

TOTAL 22 15 10 1 8  5 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

LGB2.1.1. Comprende 
a información 
relevante de textos 
sinxelos, sobre feitos 
e acontecementos 
próximos á 
experiencia do 
alumnado, 
procedentes dos 
medios de 
comunicación.  

X X  X    

LGB2.1.2. Comprende 
informacións 
concretas en textos 
sinxelos, propios de 
situacións cotiás, 
como invitacións, 
felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes 
curtas. 

X       

LGB2.1.3. Localiza 
información en textos 
breves e sinxelos 
vinculados á 
experiencia, tanto os 
producidos con 
finalidade didáctica 
como os de uso cotián 
(folletos, descricións, 
instrucións e 
explicacións).  

X  X    X 

LGB2.2.1. Interpreta e 
comprende, de 
maneira xeral, a 
información de 
ilustracións. 

X X X   X X 

LGB2.3.1. Descodifica 
de forma axeitada coa 
velocidade adecuada.  

X  X     

LGB2.3.2. Le textos 
sinxelos en voz alta, 
acadando 
progresivamente a 
velocidade axeitada.  

X       

LGB2.3.3. Fai lecturas 
dra- matizadas de 
textos.  

X X      
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

                
                       
                      
              
            , e 
colabora no seu 
coidado e mellora.  
 

X X X     

                     
               
                   - 
                      
             
                      
                     
e fonte de recursos 
textuais diversos. 

X X X     

LGB2.5.1. Coida, 
conserva e organiza 
os seus libros.  

X X X     

LGB2.6.1. Amosa 
interese pola lectura 
como fonte de 
aprendizaxe, medio 
de comunicació . 

X X X  X   

LGB2.7.1. Selecciona 
textos do seu interese 
con certa autonomía, 
en función dos seus 
gustos e preferencias. 

X       

LGB2.7.2. Explica dun 
xeito moi            
          - rencias 
lectoras. 

X X X    X 

TOTAL 13 8 7 1 1 1 3 
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BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CEEC CMCT CSIEE 

LGB3.1.1. Produce e 
reescribe textos 
relativos a situación 
cotiás infantís como 
invitacións, 
felicitacións, notas ou 
avisos,               
  -               
habituais deses 
textos.  

X  X    X 

LGB3.1.2. Elabora o 
texto, con coherencia 
xeral e de xeito 
creativo.  

X  X    X 

LGB3.1.3. LGB3.1.3. 
Usa nos seus 
escritos o pun      
                   
             -        
          
              
             . 

X       

LGB3.1.4.            
                  
                     
                      
           
          .  

X X   X   

LGB3.1.5.       , 
seguindo modelos, 
te                  
                      
      -         
                   - 
    )               
     -            
              
                     
         -   )       
               
              
experiencia. 

X  X    X 

LGB3.2.1. Elabora 
textos moi sinxelos 
que combinan a 
linguaxe verbal e non 
verbal: carteis 
publicitarios, 
anuncios, cómic. 

X  X    X 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CEEC CMCT CSIEE 

LGB3.31. Usa de 
xeito guiado, 
programas 
informáticos de 
procesamento de 
texto.  

X  X     

LGB3.4.1. Ilustra 
creativamente os 
seus escritos con 
imaxes redundantes 
co seu contido.  

X X X  X  X 

LGB3.5.1. Presenta 
os textos seguindo as 
normas básicas de 
presentación 
establecidas: 
disposición no papel, 
limpeza e calidade 
caligráfica. 

X  X X   X 

LGB3.5.2. Valora a 
lingua escrita como 
medio de 
comunicación e de 
expresión creativa.  

X   X   X 

TOTAL 10 2 7 2 2  7 
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BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT 
CSIE

E 

LGB4.1.1. Sinala a 
denominación dos textos 
traballados e recoñece 
nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas. 

X  X     

LGB4.1.2. Diferencia as 
sílabas que conforman 
cada palabra. 

X  X     

LGB4.1.3. Identifica os 
nomes propios a partir de 
palabras dadas, frases ou 
textos.  

X  X     

LGB4.1.4. Sinala o xénero 
e número de palabras 
dadas. 

X  X     

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. 

X X   X   

LGB4.3.1. Recoñece a 
relación entre son e grafía. 

X  X     

LGB4.3.2. Identifica as 
pala- bras como 
instrumento para a 
seg             
escritura.  

X  X     

LGB4.4.1.         , de 
forma xeral, as diferenzas 
entre a lingua oral e a 
lingua escrita.  

X    X   

                  
                          
                     
                        
       ) das linguas que 
      .  

X  X     

TOTAL 9 1 7  2   
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

LGB5.1.1.          
                   
                  
                  
                 
        , 
trabalinguas, 
cantigas e xogos de 
sorte; usando 
modelos.  

X  X  X   

LGB5.1.2. Valora os 
textos da literatura 
galega como fonte de 
coñecemento da 
nosa cultura e como 
recurso de gozo 
persoal.  

X    X   

LGB5.2.1. Le, de 
forma guiada, textos 
en silencio, 
adecuados aos 
intereses infantís, 
para chegar 
progresivamente á 
autonomía lectora. 

X   X X   

LGB5.2.2. Le, de 
forma guiada, textos 
en silencio, 
adecuados aos 
intereses infantís, 
para chegar 
progresivamente á 
expresividade 
lectora.  

X   X X   

LGB5.3.1.          
              
                   
                    
                 
                  - 
                 
          
               
           -       
            
lembran- zas.  

X X   X   
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  

CCL CSC CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

                    
      -             
de textos lit   -      
                     
         .  

X X   X   

LGB5.5.1. Valora a 
literatura en calquera 
lingua, como vehículo 
de comunicación e 
como recurso de 
gozo persoal.  

X    X   

                
                
               
                  
          n social, 
respectando e 
valorando a 
diversidade cultural.  

X    X   

TOTAL 8 2 1 2 8   

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a desenvolver 

polo profesorado, para acadar os estándares de aprendizaxe, así 

como a adquisición das competencias clave. Materiais e recursos 

didácticos.  

 
Seguindo ao Decreto 105 podemos definir metodoloxía didáctica como o 

conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo 

profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e alcanzar as competencias, obxectivos e contidos 

correspondentes. 

Non existe unha única metodoloxía. Existen diferentes estratexias para abordar as 

aprendizaxes. A metodoloxía empregada debe estar en constante revisión para 

comprobar as súas fortalezas e debilidades, coa finalidade de encontrar opcións 

máis eficaces buscando posibilidades para mellorar a calidade educativa. 

Nesta etapa porase énfase na atención á diversidade do alumnado, á atención 

individualizada, á prevención de dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica 
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de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estes contratempos.  

Bases e principios metodolóxicos: A metodoloxía que se empregará nas 

actividades partirá do simple ao complexo, buscando soporte no contexto 

coñecido polo alumnado para poder ir afastándonos cara a ideas máis abstractas. 

Os contidos buscarán o desenvolvemento das competencias, coa intención de que 

o alumnado poida extrapolar os coñecementos e habilidades adquiridas na aula 

para aplicalas ao seu día a día. Os rapaces deben percibir utilidade no que están 

aprendendo. O alumnado xogará un papel activo, colaborativo e participativo. O 

mestre actuará como guía do proceso cun papel regulador e motivador. 

Tendo en conta estas afirmacións, estableceremos a continuación unha serie de 

principios pedagóxicos, provenientes da teoría constructivista, que guiarán a nosa 

actividade docente: 

 Partir do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo  do alumnado, 

axustándose á competencia curricular que lle corresponde nesa etapa 

educativa a nivel cognitivo, motriz e afectivo e social. Seguindo a Piaget o 

período dominante en Educación Primaria é o das Operacións Concretas, 

iniciándose nas Operacións Formais nos últimos cursos. 

 Partir do nivel de coñecemento do alumnado e avanzar dentro da súa 

Zona de Desenvolvemento Próximo (Vigotsky), é dicir, a distancia entre o 

que o alumnado xa sabe e o que debe chegar a coñecer. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos para que o 

alumno poida relacionar os novos contidos cos coñecementos que xa posúe, 

tal como sinala Ausubel e César Coll.  

 Potenciar a autonomía do alumnado na súa aprendizaxe, é dicir, 

aprender a aprender. De esta maneira serán capaces de elaborar as súas 

propias estratexias de aprendizaxe e alcanzar coñecementos significativos 

por eles mesmos. 

 Promover a actividade-interactividade. Debe primar o manipulativo, o 

sensorial e a actividade física e psicomotora nun medio coñecido e 

compartido.  

Ademais debemos ter en conta tamén os principios que derivan da teoría e 

práctica docente como: 
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 Selección de contidos e metodoloxías activas que favorezan a 

adquisición das competencias básicas. 

 Involucrar ás familias na educación responsable dos seus fillos. 

 Manter unha boa coordinación docente 

 Afectividade: envolvendo ao alumno nun ambiente relaxado, familiar e 

seguro. 

 Individualización: atendendo as circunstancias particulares do alumnado 

que determinan a diversidade. 

 Socialización: a través de actividades de interacción que fomenten o traballo en 

equipo. Ademais, como indica Bruner, é importante a identificación co grupo 

social de referencia. 

 Motivación: tendo en conta os intereses do alumnado. 

 Carácter lúdico das actividades: recorrer ao xogo é unha estratexia moi eficaz e 

motivadora. 

 Globalización: a programación debe procurar presentar os contidos 

establecendo relacións entre eles, axustándose á forma na que opera a 

mente dos rapaces. 

Para desenvolver todos os aspectos citados anteriormente recorrerase á utilización 

de diferentes recursos educativos coa intención de facilitar os procesos de 

ensinanza-aprendizaxe. 

Podemos definir recurso educativo como calquera medio ou ferramenta que, nun 

contexto educativo determinado, sexa empregado cunha finalidade didáctica ou 

para facilitar o desenvolvemento das actividades formativas. 

Os recursos que utilizaremos podemos clasificalos en: 

 Espaciais e temporais: inclúen diferentes lugares e tempos nos que levar 

a cabo a práctica educativa: aula, patio, biblioteca, laboratorio...  

 Humanos: implican a actuación de diferentes persoas no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe: equipo docente, profesionais, familia...  

 Didácticos: todo aquel recurso con fins especificamente educativos: 

laminas, contos, murais... 

 Materiais: podemos clasificalos en: 
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o Convencionais: libros, prensa, textos...  O libro de texto 

escollido é 

l. GALEGA PROYECTO CELME SM 

o Manipulativos: cadernos, cartolinas, lapis de cores... 

o Visuais: imaxes, fichas, diapositivas... 

o Sonoros: audios, CD´s, DvD´s... 

o Audiovisuais: vídeos, películas, programas de televisión... 

o Xogos: puzzles, quebracabezas, xogos de mesa... 

o Novas tecnoloxías. Unha opción moi útil e motivadora. 

Poderemos empregar programas informáticos educativos, 

webquest, páxinas web e blogs entre outros. 

Temporalización: Tendo como base o libro de texto escollido a temporalización queda 

da seguinte maneira: 

 

UD                  Avaliación 

TEMA 1       Mellor en equipo! PRIMERA 

TEMA 2    Pénsao ben! 

TEMA 3   Todo un mundo por coñecer! 

TEMA 4     Somos diferentes pero somos iguais! 

TEMA 5    Todos contamos! SEGUNDA 

TEMA 6    Aquí estou eu! 

TEMA 7   Un novo veciño pode ser un novo amigo! 

TEMA 8   E ti, como te sentes? 

TEMA 9   En que podería converter... TERCERA 

TEMA 10   Un consello? 

TEMA 11   Atrévete a imaxinar! 

TEMA 12   Atréveste a crear? 
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4. Procedemento para a avaliación inicial. 
 

Para realizar unha avaliación inicial efectiva teremos en conta as seguintes 

accións: 

 Coñecemento da memoria relativa ó grupo do ano anterior. 

 Reunión co titor do ano anterior e, no seu caso, cos mestres de PT e AL 

que actuaron no grupo o ano anterior. 

 Valoración da situación do grupo e de cada alumno individualmente 

durante a primeira semana do curso a través da observación directa, do 

traballo diario e de fichas de seguimento. 

 Reunión inicial cos pais, nais ou titores dos alumnos  na última semana de 

setembro ou primeira de outubro. 
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5. Procedemento de avaliación continua.  

 

 

 
 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DO  CURSO 

2º EP 
ÁREA: L.GALEGA 

Tipo de 

contidos 

Elementos 

avaliables 
Puntuación 

 

 
Actitudinais 10% 

Comportamento A-B-C-D-E 

Participación Mal-Regular-Ben 

Traballo en equipo Mal-Regular-Ben 

 

Conceptuais 40% 

Controis escritos ou orais  
Proporcionan unha nota inicial 

       IN-SU (5)-BE (6)-NT(7-8)-SB(9-10) 
Chamadas de clase 

 

    

Procedimentais   

  

Tarefas para casa 10% Mal-Regular-Ben 

Traballo na clase 40% Mal-Regular-Ben 

Cálculo da 

nota 
Partimos da nota inicial de Conceptos. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como A ou B poderá subir 

un nivel a súa nota inicial. 

   Sempre que o comportamento do alumno se cualifique como C  ou D poderá 

baixar un nivel a súa nota inicial . 

   Un comportamento E implica unha baixada automática dun nivel respecto á nota 

inicial. 

 Nos casos intermedios manterase a nota conceptual. 

 Ben pode subir un nivel a nota.Mal ou RE poderá baixar un nivel a nota. 
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6. Outros aspectos de interese.  

 
 Actividades de recuperación e reforzo para alumnos/as con NEAE 

 

Remítome o plan de intervención elaborado para cada alumno. 

 

 Temas transversais 

 

o Educación para a igualdade. 

o Educación para a saúde. 

o Educación para o consumidor. 

o Educación ambiental. 

o Educación vial. 

o Educación sexual. 

o Educación para o ocio. 

o Educación moral e cívica. 

 

 Actividades complementarias e extraescolares previstas 

 

Participaremos en todas as programadas polo centro (Magosto, Nadal, Paz, Entroido, 

Día das Letras Galegas, Día da Árbore, etc.). 

 
Ao longo do curso segundo os intereses dos alumnos programaranse actividades a medida que vaian xurdindo. 

 Medidas de atención á diversidade 

O plan de apoio para alumnos/as con NEAE , debe dar continuidade ó traballo iniciado no curso 

anterior e implementarse para alumnado repetidor e novo que poidera precisar reforzo. 

Dous alumnos recibiron apoio de AL, a pesar de que se observan melloras deben continuar coas 

sesións de AL o presente curso.  

Unha alumna debe continuar co reforzo que xa recibía o curso anterior na aula de apoio e dentro da 

aula ordinaria.  

Débese prestar especial atención ás dificultades que presentan algúns alumnos en escritura, por si 

fose necesario tomar algunha medida. 

Por outra banda dous alumnos repetidores deben continuar co apoio que xa recibían o curso 

anterior por dificultades de aprendizaxe. 

Estase a valorar un alumno que se incorpora novo a este centro e manifesta dificultades de 

aprendizaxe debido a súa gran inquietude e dispersión entre outros aspectos que fan sospeitar que 

pode precisar atención individualiza



 

 

 

7. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.  

A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a miña actuación con los alumnos. 

 
Aspectos do proceso de ensino e da práctica docente a valorar 1 2 3 4 5 

Os alumnos traballan da seguinte 
maneira 

De forma individual      

Por parellas      

En pequeno grupo      

En gran grupo      

Os exercicios que propoño son do 
seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do libro)      

Abertos, procedimentais, proxectos      

Facilitan o traballo cooperativo      

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC      

 Facilito o aprendizaxe autónomo      

 Baséome nas explicacións teóricas 
do libro 

     

Como paso as horas lectivas? Poñendo silencio      

 Impartindo teoría e explicacións      

 Guiando ós alumnos no seu traballo      

 Observando      

 Correxindo      

Grao de motivación do alumnado       

Grao de participación das familias       

 



 

 
 

8. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica. 
A resposta das seguintes preguntas servirá para reflexionar sobre a funcionalidade desta programación: 

 
Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 5 

Adecuación dos materiais utilizados      

Adecuación da planificación      

Medidas de atención á diversidade      

Uso das TIC      

Inclusión de temas transversais      

Actividades de carácter interdisciplinar      

 


