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1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CC.CC  

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
▪ ▪ B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 

seleccionar información de forma guiada e comunicar os 

resultadosendiferentessoportes. 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
   

▪  CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía ▪ CAA 

na observación e na planificación de 
▪ CMCCT 

accións e tarefas eten iniciativa na toma 
▪ CSIEE 

dedecisións.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ ▪ B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o 

material easnormas deconvivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 

traballar de forma individual eenequipo e 

respecta os compañeiros/as, o material e 

as normas deconvivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ CAA 
 

▪ CMCCT 
 

▪ CSC 
 

▪ CSIEE 



 

 

 BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE   
    

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
     

▪   ▪  B2.1. Identificar semellanzas ediferenzasentre as persoas valorando a diversidade. ▪  CNB2.1.1.  Identifica  e  describe  as ▪ CMCCT 

  partes do corpohumanoe compárao co ▪ CCL 

  doutrosseresvivos. 
▪ CSC    

     

  ▪  CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a ▪ CMCCT 

  nutrición como funciónsvitais.   
     

  ▪  CNB2.1.3. Verbaliza e comparte ▪ CMCCT 

  emocións e sentimentos propios ealleos. 
▪ CSC 

   

   ▪ CCL 
 
 
 
 

 

▪ ▪  B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación,hixiene,exercicio físico e descanso coa saúde ▪ CNB2.2.1. Coñece algún trastorno ▪ CMCCT 

  e coaenfermidade.  alimentario e as estratexias para a súa ▪ CSC 

    prevención. 
▪ CAA      

       

   ▪ CNB2.2.2. Relaciona o exercicio ▪ CMCCT 

    físico, o descanso e a adecuada 
▪ CSC     

alimentación coa propiasaúde.       

       

▪ ▪  B2.3. Deseñar, de forma colectiva,unmenú semanal de merendassaudablespara o recreo. ▪ CNB2.3.1. Identificaosalimentos diarios ▪ CMCCT 

    necesarios aplica o menúsemanal de   

    merendas naescola.   



 

 

    BLOQUE 3. OS SERES VIVOS   
        

    CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
         

▪   ▪ B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas para ▪ CNB3.1.1. Explicaas ▪ CMCCT 

    adaptarse ao seu medio, tendoenconta o seu contorno.  diferenzasentreseresvivos e inertes ▪ CCL 

      observando o seu contorno.   
         

     ▪ CNB3.1.2. Identifica e describe ▪ CMCT 

      animais e plantas do seu contorno, ▪ CCL 

      empregando diferentessoportes.   
         

▪   ▪ B3.2. Observar e rexistrar, de maneira elemental eenequipo, algún ser vivo no seu medio ▪ CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con ▪ CMCCT 

    natural ounaaula e comunicar de xeito oral e escrito os  criterios elementais a partir da 
▪ CCL     

resultados,empregandodiferentessoportes. 
 

observación,seresvivos do seu contorno      
▪ CSC       

adoptando hábitos derespecto.         

          



 

 

    BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA   
        

    CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
         

▪   ▪ B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais para a vida, e tomar ▪ CNB4.1.1. Valora e aplica usos ▪ CMCCT 

    conciencia da necesidade do seu usoresponsable.  responsables da auga naescola. ▪ CSC 

       ▪ CCL 
         

     ▪ CNB4.1.2.Reduce,reutiliza e recicla ▪ CMCT 

      residuos naescola. ▪ CSC 

       ▪ CSIEE 

         

▪   ▪ B4.2. Realizar experiencias sinxelas para analizar efectosdasforzas sobre obxectos e ▪ CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas ▪ CMCCT 

    movementoscotiáns.  sobre os efectos da aplicación dunha ▪ CAA 

      forzaensituaciónsdavidacotián. 
▪ CSIEE        

         

     ▪ CNB4.2.2 Analiza os efectosdasforzas ▪ CMCT 

      sobre obxectos e movementos cotiáns. 
▪ CAA 

       

       ▪ CSIEE 
          



 

 

    BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS   
        

    CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
         

▪   ▪ B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares ▪ CNB5.1.1. Identifica e coñece a ▪ CMCCT 

    identificando a súa utilidade, as partes que os compoñen e a enerxía queempregan.  diversidade de máquinas do seu contorno ▪ CSC 

      e os beneficios que producen na vida   

      cotiá.   
        

     ▪  CNB5.1.2. Coñece os oficios das ▪ CMCCT 

      persoas do seu contorno e valora a ▪ CSC 

      importancia de cada profesión, a   

      responsabilidade e a contribuciónsocial,   

      evitando estereotipossexistas.   
         

     ▪ CNB5.1.3.Manexaobxectos simples ▪ CMCCT 

      de uso cotián identificando as 
▪ CSC       

situacións que podenxerarrisco e         

      estereotipossexistas.   
         

▪   ▪ B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e coidando o ▪ CNB5.2.1. Identifica e describe as ▪ CMCCT 

    seuuso.  partes dun ordenador durante o seuuso. 
▪ CD 

       

       ▪ CCL 
        

     ▪  CNB5.2.2. Emprega o ordenador de ▪ CMCCT 

      forma guiada e fai unbouso. 
▪ CD 

       

          



 

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN (procedementos / instrumentos) 
 

 

Neste cadro aparecen os instrumentos e procedementos que tivemos no 1º e 2º trimestre, as probas específicas e 

obxectivas non se farán neste terceiro trimestre, téndose en conta a dos anteriores , por ende, aparecen no cadro, ao igual 

que a temporalización. Os estándares non traballados suficientemente nos dous primeiros trimestres non se terán en 

conta para calificar, aparecen en vermello. 

 

Criterio de 
 

Grao mínimo para superar a área 
T T T CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  

Estándares 
1 2 3  

C.C. Instrumentos de avaliación / avaliación Indicador mínimo de logro    

      Procedementos de avaliación (%)*  

Bloque 1: Iniciación á actividade científica       
        

 2º-CNB1.1.1 - Manifesta certa autonomía     PROCEDEMENTOS: Observación CAA 
CN-B1.1 na observación e na planificación de Manifesta autonomía na observación, escoita de  X X sistemática. CMCT 

 accións e tarefas e ten iniciativa na toma explicacións e desenrolo de tarefas.     CSIEE 

 de decisións.     INSTRUMENTOS: Diario de clase. CCL 
        

 
2º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para 

    PROCEDEMENTOS: Observación 
CAA  

Sabe os procesos que ten que levar a cabo para 
   

sistemática.  traballar de forma individual e en equipo    CMCT 
CN-B1.2 facer unha tarefa respectando as opinións dos X X X 

 

e respecta os compañeiros/as, o material 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

CSC 
 

e as normas de convivencia. 
compañeiros e o material que se utilice.    

CSIEE      
Rexistro anecdótico (anecdotario).        

        

Bloque 2: O ser humano e saúde       
        

      PROCEDEMENTOS: Intercambios orais  

 2º-CNB2.1.1 - Identifica e describe as Nomea as partes do seu corpo e as doutros    cos alumnos/as. Probas específicas. CMCT 
CN-B2.1 partes do corpo humano e compárao co seres vivos, establecendo unha comparación X X X  CCL 

 doutros seres vivos. entre eles.    INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba CSC 

      obxectiva.  
        

  
Sabe cales son os nomes dos órganos que 

   PROCEDEMENTOS: Observación  
 

2º-CNB2.1.2 - Recoñece a respiración e 

   

sistemática. Probas específicas. 
 

CN-B2.1 
interveñen na respiración e na nutrición ,como 

X X X CMCT 
 

a nutrición como funcións vitais. funcionan os mesmos para levar a cabo ditas 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba      

  

actividades e cal é a súa importancia. 
    

     
obxectiva. 

 
       
        



    
Fala dos seus sentimentos e emocións ante un 

   PROCEDEMENTOS: Análise das 
CMCT  

2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte 
    

producións dos alumnos/as. CN-B2.1  tema determinado e ten capacidade de empatía X X X CSC 

 emocións e sentimentos propios e alleos. cos compañeiros e compañeiras.    
INSTRUMENTOS: Producións orais. 

CCL 
         
          

 
2º-CNB2.2.1 - Coñece algún trastorno 

Sabe que existen enfermidades coma a anorexia    PROCEDEMENTOS: Análise das 
CMCT  

ou a bulimia e cales son as causas que as 
   

producións dos alumnos/as. CN-B2.2 alimentario e as X X X CSC 
 

estratexiasparaasúaprevención. 
 provocan e as consecuencias que se presentan    

INSTRUMENTOS: Producións orais. 
CAA   

despois. 
   

        
          



 
2º-CNB2.2.2 - Relaciona o exercicio Recoñece que para ter unha boa saúde é 

   PROCEDEMENTOS: Análise das  
    

producións dos alumnos/as. CMCT CN-B2.2 físico, o descanso e a adecuada imprescindible facer exercicio físico, descansar e X X X 
 alimentación coa propia saúde. levar unha dieta sa.    

INSTRUMENTOS: Producións orais. 
CSC 

     

       

 
2º-CNB2.3.1 - Identifica os alimentos Coñece cales son os alimentos que debe comer 

   PROCEDEMENTOS: Observación  
    

sistemática. 
 

CN-B2.3 diarios necesarios aplica o menú todos os días (lácteos, froita, legumes), e cumpre X X X CMCT INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
 semanal de merendas na escola. coas merendas semanais que se ditan na escola.    (anecdotario).  
       
        

Bloque 3: Os seres vivos       
        

      PROCEDEMENTOS: Análise das  

 2º-CNB3.1.1 - Explica as diferenzas entre Sabe identificar cales son as características    producións dos alumnos/as. Probas  
CN-B3.1 seres vivos e inertes observando o seu fundamentais dos seres vivos e dos seres X X X específicas. CMCT 

 

contorno. 
inertes, ao mesmo tempo que os observa na súa     CCL 

 contorna.    INSTRUMENTOS: Producións orais.  
      

      Textos escritos. Proba obxectiva.  
        

      PROCEDEMENTOS: Análise das  

 
2º-CNB3.1.2 - Identifica e describe 

Coñece animais e plantas da súa contorna,    producións dos alumnos/as. Probas  
 

identificando as súas características e a súa 
   

específicas. CMCT CN-B3.1 animais e plantas doseucontorno, X X X 
 

empregando diferentes soportes. 
tipoloxía; presentados en fichas de traballo,     CCL 

 diapositivas dixitais ou láminas.    INSTRUMENTOS: Producións orais.  
      

      Textos escritos. Proba obxectiva.  
        

 2º-CNB3.2.1 - Nomea e clasifica, con Sabe o nome dos animais da súa contorna e a    PROCEDEMENTOS: Observación 
CMCT 

CN-B3.2 criterios elementais a partir da que grupo pertencen (vertebrados , X X X sistemática. CCL 

 observación, seres vivos do seu contorno invertebrados,...), e mantén unha actitude de     
CSC  

adoptando hábitos de respecto. respecto hacia eles. 
   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.      
        

Bloque 4: Materia e enerxía       
        

      PROCEDEMENTOS: Observación  

 
2º-CNB4.1.1 - Valora e aplica usos 

Valora a importancia da auga na nosa vida    sistemática. CMCT 
CN-B4.1 (alimentación, aseo, industria,...) e polo tanto X X X 

 
CCL 

responsables da auga na escola. 
 

 recoñece a importancia de non malgastala.    INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico CSC 
     

      (anecdotario).  
        

  Recoñece a importancia de reciclar o papel, o    PROCEDEMENTOS: Observación  

 
2º-CNB4.1.2 - Reduce, reutiliza e recicla 

plástico, o vidro, as pilas, a roupa,...etc, ,    sistemática. CMCT 
CN-B4.1 sabendo cales son os contedores que lle X X X 

 
CSC 

residuos na escola. 
 

 corresponden a cada material. Tamén sabe o    INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico CSIEE 
     

  feito de que se poidan volver a reutilizar.    (anecdotario).  
        



      PROCEDEMENTOS: Análise das  
 2º-CNB4.2.1 - Realiza experiencias Experimenta coma pode aplicarse a forza    producións dos alumnos/as. CMCT 
CN-B4.2 sinxelas sobre os efectos da aplicación humana nas diferentes tarefas que pode facer   X  CAA 

 dunha forza en situacións da vida cotián. unha persoa ao longo dun día.    INSTRUMENTOS: Rexistro do CSIEE 

      desenvolvemento das producións.  

      PROCEDEMENTOS: Análise das  

 2º-CNB4.2.2 - Analiza os efectos das 
Analiza os efectos que desenrola a forza humana 

   producións dos alumnos/as. CMCT 
CN-B4.1 forzas sobre obxectos e movementos   X  CAA 

e a forza con máquinas simples. 
   

 
cotiáns. 

   
INSTRUMENTOS: Rexistro do CSIEE      

      desenvolvemento das producións.  

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas       
        

 
2º-CNB5.1.1 - Identifica e coñece a Identifica as máquinas simples e complexas que 

   PROCEDEMENTOS: Análise das  
    

producións dos alumnos/as. 
 

CN-B5.1 
diversidade de máquinas do seu pode ver na escola ou na súa casa. Amais das   

X 
CMCT 

   

contorno e os beneficios que producen máquinas que pode ver en pequenas ou grandes    CSC 
    

INSTRUMENTOS: Rexistro do  na vida cotiá. industrias.     

      desenvolvemento das producións.  

 
2º-CNB5.1.2 - Coñece os oficios das 

Coñece os oficios das persoas que están ao seu    
PROCEDEMENTOS: Análise das 

 
 redor, sabendo o que se fai en cada profesión e a     
 

persoas do seu contorno e valora a 
    

CN-B5.1 súa contribución á sociedade, para que esta X X X producións dos alumnos/as. CMCT importancia de cada profesión, a 
 

responsabilidade e a contribución social, 
evolucione de forma óptima .Ao mesmo tempo    

INSTRUMENTOS: Producións orais. 
CSC 

 
decatarase que unha profesión non debe ser 

    

 

evitando estereotipos sexistas. 
    

 
específica dun so sexo. 

     
       
        

 
2º-CNB5.1.3 - Manexa obxectos simples Utiliza obxectos simples sabendo os riscos que 

   PROCEDEMENTOS: Análise das  
    

producións dos alumnos/as. 
 

CN-B5.1 
de uso cotián identificando as situacións poida ter a súa incorrecta utilización, ademais de   

X 
CMCT 

   

que poden xerar risco e estereotipos identificar que un mesmo obxecto poida    CSC 
    

INSTRUMENTOS: Rexistro do  sexistas. pertencer aos dous sexos.     

      desenvolvemento das producións.  

      PROCEDEMENTOS:Observación e 
CMCT  

2º-CNB5.2.1 - Identifica e describe as 
    

manipulación do ordenador. CN-B5.2 Coñece as partes básicas dun ordenador. X X X CD 
 partes dun ordenador durante o seu uso.     

INSTRUMENTOS:Proba de uso. 
CCL 

      

       
        

      PROCEDEMENTOS: Observación  

CN-B5.2 2º-CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de Utiliza o ordenador correctamente. X X X sistemática. CMCT 

 forma guiada e fai un bo uso.     
INSTRUMENTOS:Proba de uso. 

CD 
       
         



 

2.1.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 

 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas, os obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de 

referencia para o desenvolvemento do currículo. 
 

Ao longo do curso realizaranse as dúas primeiras avaliacións, informando por escrito ao 

alumno e aos pais das cualificacións obtidas, a segunda a través do AbalarMóbil. 
 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no apartado anterior desta 

programación. 
 

Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. Dos distintos bloques de contido realizarase unha proba específica escrita. Ao 

finalizar o trimestre teranse en conta as distintas probas escritas realizadas e os outros 

procedementos de avaliación aplicados, tendo en conta os seguintes criterios de cualificación: 
 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 
   

 Caderno de clase 20% 
   

Análise das producións dos alumnos Producións orais 20% 
   

 Traballos feitos polo alumnado 30% 
   

Probas específicas escritas Resolución de exercicios e actividades 30% 
   

 

Dadas as características deste 3º trimestre, de nova realidade polo coronavirus, este se avaliará seguindo e 

sumando os criterios dos dous trimestres anteriores para cualificar este terceiro e tendo presente o traballo 

desenvolvido neste período polo alumnado. Así pois: 
 

Considérase que o alumno ten avaliación positiva: 
 

Trimestral se a súa cualificacion é superior ao 5. 
 

Final se acadou avaliación positiva nos dous primeiros trimestres ou se, a pesar de ter un 

trimestre con resultado negativo no terceiro trimestre fixo un esforzo positivo , en 

desenvolver as tarefas propostas. 
  

Esta área non xogará un papel prioritario na decisión da promoción do alumno ou 

alumna para o curso seguinte. 
 

A final de curso emitirase unha cualificación das competencias clave tendo en conta a 

contribución de cada unha das áreas. Para efectuar esta cualificación elixíronse os estándares 

prioritarios que cada unha das áreas aportaban á cualificación de cada competencia. Os criterios 

de cualificación destas competencias (%) veñen especificados no apartado 3 da programación 

inicial do curso (septembro do 2019) 



 

3.-METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
 

A área de Ciencias da Natureza, a partir do recoñecemento da propia identidade e do contorno 

máis próximo, inicia ao alumnado no coñecemento, na análise e na valoración do contorno 

físico. 
 

O ensino da área toma, como base para futuras aprendizaxes, os coñecementos previos que o 

alumnado adquiriu en contacto co contorno. Partir da propia experiencia esperta o interese por 

resolver problemas sobre a realidade que os rodea e entender os fenómenos que suceden ao seu 

redor, tanto os referentes á súa concepción de persoa e as súas relacións cos demais, como do 

coñecemento e coidado do contorno natural. 
 

Fronte a un problema, pódense utilizar diferentes estratexias de resolución, distintas hipóteses 

ou conxecturas, que dan lugar ao contraste e á diverxencia, entre diferentes pensamentos. É ao 

redor destas diverxencias onde se fomenta o interese, o espírito analítico e crítico, e as 

posibles respostas do alumnado. 
 

A observación sistemática en situacións diferentes e a experimentación adquiren un papel 

relevante na interpretación de feitos e na explicación de fenómenos ou relacións. 

Todoisoconduce á introdución do método científico. 
 

Dado o carácter interdisciplinario, débese insistir no protagonismo de todas as ciencias que 

configuran a área de Ciencias daNatureza. 
 

Aintegración das competencias e intelixencias múltiples na área supón insistir máis nas 

ferramentas esenciais da aprendizaxe (comprensión e expresión oral e escrita) e poñer en 

práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de adquisición do 

alumno/a. ´ 

Para que isto siga ser así neste trimestre: 
 

Proporanse actividades de repaso e de reforzo.(libros, Caderniños, fichas..a través da Aula Virtual, 
 

Proporanse distintas tarefas ou proxectos integrados nas unidade didáctica, xa traballadas,e se 

son novedosas con indicacións precisas para poder desenvolvelas. 

Proporanse ás familias indicacións para poder axudar no desenvolvemento das mesmas. 
 

 

É a través destes proxectos que o alumnado pode desenvolver as súas capacidades ao redor da 

planificación do traballo, a selección dun tema de interese, dos contidos e dos materiais 

quesevan a utilizar, e en relación coa elaboración e coa presentación do proxecto, coa súa 

corrección e, finalmente, coa exposición, todo baixo un prisma de colaboración e intercambio 

entreiguais. 

 
 
 

O uso das TICé un elemento para favorecer a construción de aprendizaxes, xa que nos permite 

motivar ao alumno/a, contextualizar o contido obxecto de aprendizaxe, facilitar a relación da nova 

aprendizaxe con contextos reais, facilitar a transferencia, xeneralizar e ampliar o contido e facilitar 

a elaboración de síntese e a transferencia do coñecemento. Amosanse como elementos clave e 

fundamental neste contexto o uso das mesmas (páxina web, Aula Virtual. 



Correo electrónico...) 

 

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a partir de 

secuencias de adquisición de coñecementos que expoñen: 

 

 

• Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos.Progresiva e coidada 

incorporación de novos contidos, a través de exemplos extraídos de situacións cotiás e 

contextualizadas para o alumno/a de segundo curso, que favorecen a súa comprensión. Isto 

posibilita a transferencia de aprendizaxes á vida cotiá, conectando coa adquisición das 

competencias básicas propias damateria. 
 
• Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, traballo cooperativo,uso das TIC e 

actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están secuenciados por 

niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e intelixencias e facilitan a 

adquisición de competencias básicas a todos osalumnos/as. 

 
 
 

 

Material e medios: 
 

Libros, Caderniños, fichas.. que se lle achegarán ao alumnado a través da Aula 

Virtual, do AbalarMóbil, do correo electrónico, de vidoconferencias...e a través da 

mesma escola (articulando distintas medidas) 
 
 
 
 
 

 

4.-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 
 

A información ao alumnado e ás familias será por medios telemáticos Pax.web, 

AulaVirtual, AbalarMóbil, Correo... e se vai sendo posible, no mesmo centro. 


