
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA -  EDUCACIÓN PRIMARIA 
CEIP ISAAC PERAL

OS CASTROS 2 

1.1- IDENTIFICACIÓN 

 Título de la U.D.I.: OS CASTROS 2

 Áreas trabajadas: Plástlca, Social e Natural, Linguística, Matemática.  Nivel: 2º Curso: 17 - 18

Docentes implicados/as: Fernando Javier García Fernández.

1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Esta unidade didáctica integrada forma parte do noso proxecto da Biblioteca "Ferroleando polo mares" e é una peza clave no coñecemento da nosa cidade, Ferrol, e a súa 
contorna.Interésanos coñecercomo eran os primeiros asentamentos poboacionais de Ferrolterra.
Realizaremos esta unidade didáctica con distintos tipos de agrupamentos ( individuais, en pequenos grupos colaborativos e grande grupo).
Esta UDI constará de catro etapas: 
- Primeira etapa: situación da aprendizaxe: Que sabemos sobre os primeiros asentamentos en Ferrolterra?
- Segunda etapa: investigación. Buscamos e recompilamos información. Partiremos da información en internet, bibliografía da biblioteca e material aportado polo alumnado. 
Empregaremos a presentación utilizada como guía motivadora para a apertura da biblioteca, que foi a orixe motivacional do proxecto. - Terceira etapa: Presentación do 
Proxecto. É unha parte fundamental porque será onde presentaremos as conclusións e o resumo do noso traballo.
- Cuarta etapa: Será a última etapa, pero non por iso a menos importante. A avaliación xoga un papel fundamental no noso traballo. 
Esta avaliación comprenderá dúas partes: 
- Unha avaliación do alumnado: O alumnado realizará unha autoavaliación de si mesmo e do proxecto.
- Unha avaliación do profesorado: O profesorado avaliará ao alumnado e o proxecto.

1.3.- TEMPORALIZACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS U.D.I.
Realizarase durante o 3º Trimestre, en dúas sesións semanais. Durante esta temporalización faremos unha saída en barco pola Ría de Ferrol. Nesta travesía tentaremos de 
identificar algún lugar onde houbo algún asentamento no pasado. Unha vez identificado dende o mar os montes de Brión. 
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2.- CONCRECCIÓN CURRICULAR 

Os diferentes elementos do curríclum (contidos, estándares e criterios) son indicados coa nomenclatura e numeración indicada na programación de ciclo e aula, baseada no decreto 330/2009, do 4 de xuño polo 
que se establece o currículum de educación infantil, na comunidade autónoma de Galicia. Os obxectivos poden atoparse nas concrecións curriculares das citadas programacións, relacionados cos diferentes criterios.

2.1.- TAREA 1

Explicación del producto final:
(socialmente relevante)

Elaboración dun capítulo para o libro viaxeiro escolar: "Peraliño anda arredor do mar".
O título do noso capítulo será :"Peraliño coñece os primeiros poboadores do Golfo Ártabro". En cartolina DIN A3 
elaboraremos o capítulo cunha técnica mixta.Recreación dun castro e fabricación das vivendas castrexas. Expoñerémolo na 
entrada do colexio.Elaboración de murais para decorar as portas das aulas de 2º. A temática será "Os vixías do mar". 

Competencias clave:

X X X X X X

CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia y tecnología

CD: Digital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociales y
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor

CCEC: Conciencia y
expresiones

culturales

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA TAREA 1

Actividad 1 Ejercicio 1.1 Ejercicio 1.2 Ejercicio 1.3 Ejercicio 1.4

Descripción Descripción Descripción Descripción

Visionado do video "Os Castros 
Celtas".

Definición de castro.Facer unha 
posta en común do visionado 
con todo o grupo e chegar a 
elaboracfión da definició 
n.Escribir no caderno unha 
definición de castro.

Citar as caractrísticas xerais 
dun castro.

Debuxar unha vivenda castrexa.

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Procesos cognitivos: (Bloom - 
Anderson)

Contenidos: Contenidos: Contenidos: Contenidos:

2º-EP-B1.8-Descrición verbal de 
sensacións e observacións., 2º-LG-

2º-CN-B3.4-Rexistro elemental da 
observación e do contraste de datos 

2º-CS-B1.5-O traballo en equipo., 2º-
CS-B1.9-Utilización da terminoloxía 

2º-MT-B4.3-Identificación comparación 
e clasificación de figuras planas en 

Descripción:

A partir dunha película 
relacionada co tema extrer 
información básíca sobre a 
Cultura Castrerxa.

Criterios de evaluación:

CN-B1.2, CN-B3.2, CS-B1.1, CS-B1.2, 
CS-B1.4, CS-B4.3, CS-B4.4, EP-B1.3, 
EP-B1.5, EP-B2.1, EP-B2.2, EP-B2.3, 
EP-B2.4, EP-B2.6, EP-B2.7, EP-B2.8, 
LG-B1.2, LG-B1.3, LG-B1.4, LG-B1.5, 
LG-B1.7, LG-B2.4, LG-B5.6, MT-B4.2, 

Estándares de aprendizaje:

2º-CNB1.2.1-Utiliza estratexias para 
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traballar de forma individual e en equipo 
e respecta os compañeiros/as, o 
material e as normas de convivencia., 
2º-CNB3.2.1-Nomea e clasifica, con 
criterios elementais a partir da 
observación, seres vivos do seu 
contorno adoptando hábitos de 
respecto., 2º-CSB1.1.1-Fai conxecturas,
predicións e recolle información a través
da observación e experimentación 
iniciándose no emprego das TIC e 
outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información relevante e a 
organiza, obtén conclusións sinxelas e 
as comunica., 2º-CSB1.1.2-Manifesta 
autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume responsabilidades, 
2º-CSB1.2.1-Participa en actividades 
individuais e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, construtivo
e solidario, valorando o esforzo e o 
coidado do material., 2º-CSB1.4.1-
Identifica a terminoloxía propia da área.,
2º-CSB4.3.1-Ordena cronoloxicamente 
distintas secuencias que indican a 
evolución no tempo de obxectos, 
persoas, feitos ou acontecementos 
sobre os que se investigou., 2º-
CSB4.4.1-Coñece a importancia que ten
a conservación dos restos históricos 
para entender a historia da vida 
humana., 2º-EPB1.3.2-Manexa en 
producións propias as posibilidades que 
adoptan as diferentes formas, cores e 
texturas., 2º-EPB1.5.1-Practica con 
precisión o recorte, o pegado, o pintado 
etc., 2º-EPB2.1.2-Realiza correctamente
mesturas de cores primarias., 2º-
EPB2.2.2-Realiza composicións 
plásticas que representan o mundo 
imaxinario, afectivo e social., 2º-
EPB2.3.2-Utiliza a técnica de colaxe 
para realizar unha obra persoal con 
limpeza e precisión., 2º-EPB2.4.1-Utiliza
liñas e formas xeométricas nos 
debuxos., 2º-EPB2.6.1-Elabora e 
representa imaxes despois dunha 
presentación audiovisual., 2º-EPB2.7.1-
Coida o material e respecta as normas 
preestablecidas., 2º-EPB2.8.1-Amosa 

B1.2-Comprensión global e específica 
de informacións audiovisuais sinxelas 
procedentes de diferentes soportes 
establecendo relacións de 
identificación, de clasificación e de 
comparación entre elas., 2º-LG-B5.8-
Comparación de imaxes, símbolos e 
mitos facilmente interpretables que 
noutras culturas serven para entender o
mundo e axudan a coñecer outras 
maneiras de relacións sociais., 

entre os compañeiros/as., 2º-CS-B1.5-
O traballo en equipo., 2º-CS-B1.6-
Iniciación na creación e o uso de 
hábitos e técnicas de estudo., 2º-CS-
B1.9-Utilización da terminoloxía propia 
da área., 2º-EP-B2.12-Respecto polas 
contribucións dos compañeiros e das 
compañeiras, e disposición para 
resolver as diferenzas., 2º-LG-B1.7-
Actitude de cooperación e de respecto 
en situacións de aprendizaxe 
compartida., 

propia da área., 2º-EP-B1.8-Descrición 
verbal de sensacións e observacións., 
2º-LG-B1.7-Actitude de cooperación e 
de respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida., 

obxectos e ámbitos cotiáns: triángulos, 
cuadriláteros, circunferencias, círculos e
cadrados., 2º-EP-B2.11-Interese polo 
traballo individual e colectivo confiando 
nas posibilidades da produción 
artística., 2º-EP-B2.8-Exploración de 
recursos dixitais para a creación de 
obras artísticas., 2º-EP-B2.6-
Exploración das liñas que delimitan 
contornos e do espazo que delimita a 
forma aberta, pechada, plana e en 
volume., 
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interese polo traballo individual e 
colabora no grupo para a consecución 
dun fin colectivo., 2º-LGB1.2.1-
Comprende informacións relevantes 
sinxelas dos documentos audiovisuais 
que inclúan imaxes e elementos 
sonoros de carácter redundante., 2º-
LGB1.3.2-Sigue unha exposición breve 
da clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo e pregunta, se 
é preciso, para verificar a súa 
comprensión., 2º-LGB1.3.3-Elabora e 
produce textos orais sinxelos ante a 
clase e responde preguntas elementais 
sobre o seu contido., 2º-LGB1.3.4-
Participa no traballo en grupo., 2º-
LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e
das demais en conversas e exposicións,
sen interromper., 2º-LGB1.4.2-Respecta
as opinións da persoa que fala., 2º-
LGB1.5.1-Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais., 2º-
LGB5.6.1-Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando
a diversidade cultural., 2º-LGB2.4.2-
Coñece, de xeito xeral, o funcionamento
da biblioteca de aula e de centro, como 
instrumento cotián de busca de 
información e fonte de recursos textuais 
diversos, 2º-LGB1.7.1-Amosa respecto 
ás achegas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo., 2º-
LGB1.5.5-Mantén o tema nun 
intercambio comunicativo oral, mostra 
interese, unha actitude receptiva de 
escoita e respecta as opinións das 
demais persoas., 2º-MTB4.2.1-Coñece 
os diferentes tipos de polígonos en 
obxectos do entorno inmediato., 

Modelos de pensamiento  Modelos de enseñanza Recursos didácticos Agrupamientos Escenarios y tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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Actividad 2 Ejercicio 2.1 Ejercicio 2.2 Ejercicio 2.3

Descripción Descripción Descripción

Establecer un debate e facer un listado dos
aspectos fundamentais:-Formas de vida.-
Agricultura.(Recolección).-Ganderí a.-
Pesca.-Fauna .-Flora..

En pequenos grupos elaborarán un 
pequeno traballo onde reflexen a 
información dos apartados do exercicio 1.
(Os traballos deberan conter un pequeno 
texto e unha ilustración.

Posta en común dos traballos realizados .

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson) Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contenidos: Contenidos: Contenidos:

2º-CS-B1.2-Propostas de traballo que xurdan dunha 
situación problema, acontecemento ou inquietude da 
contorna que os rodea, que supoña un proceso de 
investigación e acción por parte do alumnado e facilite
o proceso de autorregulación de aprendizaxes., 2º-
CS-B1.4-Planificación, xestión e presentación dos 
traballos co fin de acadar obxectivos., 2º-LG-B1.4-
Actitude de escoita adecuada ante situacións 
comunicativas e respecto das opinións de quen fala, 
sen interrupcións inadecuadas., 

2º-CN-B1.5-O traballo cooperativo., 2º-CN-B1.7-
Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade., 2º-
LG-B3.8-Utilización de elementos gráficos e sinxelos 
como a ilustración para facilitar a comprensión., 

2º-CN-B1.7-Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade., 2º-LG-B1.3-Comprensión e 
produción de textos orais sinxelos para aprender e 
para informarse, tanto os producidos con finalidade 
didáctica como os de uso cotián (breves exposición 
ante a clase, conversas sobre contidos de 
aprendizaxe e explicación sobre a organización do 
traballo)., 2º-LG-B1.4-Actitude de escoita adecuada 
ante situacións comunicativas e respecto das opinións
de quen fala, sen interrupcións inadecuadas., 

Descripción:

Buscar información sobre os 
castros en distintas fontes.- 
Recursos en internet.- Material 
da biblioteca.- Aportación do 
alumnado e das familias.

Criterios de evaluación:

CN-B1.1, CN-B1.2, CN-B3.1, CS-B1.1, 
CS-B4.4, LG-B1.2, LG-B1.3, LG-B1.4, 
LG-B1.5, LG-B3.4, LG-B3.5, 

Estándares de aprendizaje:

2º-CNB1.1.1-Manifesta certa autonomía 
na observación e na planificación de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma
de decisións., 2º-CNB1.2.1-Utiliza 
estratexias para traballar de forma 
individual e en equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material e as normas 
de convivencia., 2º-CNB3.1.2-Identifica 
e describe animais e plantas do seu 
contorno, empregando diferentes 
soportes., 2º-CSB1.1.2-Manifesta 
autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de 
decisións e asume responsabilidades, 
2º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso fóra 
dela., 2º-CSB4.4.1-Coñece a 
importancia que ten a conservación dos 
restos históricos para entender a historia
da vida humana., 2º-LGB1.2.1-
Comprende informacións relevantes 
sinxelas dos documentos audiovisuais 
que inclúan imaxes e elementos 
sonoros de carácter redundante., 2º-
LGB1.3.2-Sigue unha exposición breve 
da clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo e pregunta, se 
é preciso, para verificar a súa 
comprensión., 2º-LGB1.3.3-Elabora e 
produce textos orais sinxelos ante a 
clase e responde preguntas elementais 
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sobre o seu contido., 2º-LGB1.3.4-
Participa no traballo en grupo., 2º-
LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e
das demais en conversas e exposicións,
sen interromper., 2º-LGB3.4.1-Ilustra 
creativamente os seus textos con 
imaxes redundantes co seu contido., 2º-
LGB3.5.1-Presenta os textos seguindo 
as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, 
limpeza e calidade caligráfica., 

Modelos de pensamiento  Modelos de enseñanza Recursos didácticos Agrupamientos Escenarios y tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

Actividad 3 Ejercicio 3.1

Descripción

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contenidos:

Descripción:

Construción dunha vivenda 
castrexa.

Criterios de evaluación:

Estándares de aprendizaje:

Modelos de pensamiento  Modelos de enseñanza Recursos didácticos Agrupamientos Escenarios y tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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Actividad 4 Ejercicio 4.1

Descripción

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contenidos:

Descripción:

Interpretar unha cantiga popular 
relacionada cun dos relatos

Criterios de evaluación:

EM-B2.2, EM-B2.3, 

Estándares de aprendizaje:

6º-EMB2.2.2-Utiliza a linguaxe musical 
para a interpretación de obras., 6º-
EMB2.2.5-Coñece e interpreta cancións 
de distintos lugares, épocas e estilos, e 
valora a súa achega ao enriquecemento
persoal, social e cultural., 6º-EMB2.3.1-
Procura información bibliográfica, en 
medios de comunicación e en internet 
sobre instrumentos, compositores/as, 
intérpretes e eventos musicais., 

Modelos de pensamiento  Modelos de enseñanza Recursos didácticos Agrupamientos Escenarios y tempos

Gran grupo Aula de música

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual

2.1.- TAREA 2

Explicación del producto final:
(socialmente relevante)

O alumnado visionara o documental que leva por título "os castros celtas".
A partir dunha situación de diálogo e posta en común tentaremos de quitar as características fundamentais dos poboados e 
vivendas castreñas. 

Competencias clave: X X X X
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CL: Comunicación
lingüística

CMCT: Matemática,
ciencia y tecnología

CD: Digital CAA: Aprender a
aprender

CSC: Sociales y
cívicas

CSIE: Sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor

CCEC: Conciencia y
expresiones

culturales

2.2.- TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN DE LA TAREA 2

Actividad 1 Ejercicio 1.1

Descripción

Procesos cognitivos: (Bloom - Anderson)

Contenidos:

Descripción:

Criterios de evaluación:

Estándares de aprendizaje:

Modelos de pensamiento  Modelos de enseñanza Recursos didácticos Agrupamientos Escenarios y tempos

Reflexivo, analítico, lóxico, práctico, 
sistémico, analóxico, deliberativo, crítico 
e creativo

Conductual-instructivo, congnitivo-
constructivo, social: cooperativo, 
dialógico, personal-individual
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5.- MAPA CONCEPTUAL DE RELACIONES ENTRE TAREA, ACTIVIDADS Y EJERCICIOS
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Producto final de la 
TAREA 1:

Elaboración dun capítulo 
para o libro viaxeiro 
escolar: "Peraliño anda 
arredor do mar".

EJERCICIO 2.1: 
Establecer un 
debate e facer un 
listado dos 
aspectos 
fundamentais:-
Formas de vida.-
Agricultura.
(Recolección).-

EJERCICIO 4.1: 

EJERCICIO 3.1: 

EJERCICIO 2.3: 
Posta en común 
dos traballos 
realizados .

EJERCICIO 2.2: 
En pequenos 
grupos elaborarán 
un pequeno 
traballo onde 
reflexen a 
información dos 
apartados do 
exercicio 1.(Os 

EJERCICIO 1.4: 
Debuxar unha 
vivenda castrexa.

EJERCICIO 1.3: 
Citar as 
caractrísticas 
xerais dun castro.

EJERCICIO 1.2: 
Definición de 
castro.Facer unha 
posta en común do
visionado con todo 
o grupo e chegar a
elaboracfión da 
definición.Escri

EJERCICIO 1.1: 
Visionado do video
"Os Castros 
Celtas".

ACTIVIDAD 2:  Buscar 
información sobre os castros 
en distintas fontes.- Recursos 
en internet.- Material da 
biblioteca.- Aportación do 
alumnado e das familias.

ACTIVIDAD 3:  Construción 
dunha vivenda castrexa.

ACTIVIDAD 1:  A partir dunha 
película relacionada co tema 
extrer información básíca 
sobre a Cultura Castrerxa.

ACTIVIDAD 4:  Interpretar 
unha cantiga popular 
relacionada cun dos relatos
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6 - ANEXO RESUMEN CURRICULAR
Estas son las relaciones curriculares trabajadas en esta UDI:  objetivo – contenido – criterio de evaluación – CC - estándares

Nivel Área Objetivo Contenidos Criterios de evaluación C.C. Estándares

2º CN a,b,c,e,h,i,j CN-B3.4-Rexistro elemental da observación 
e do contraste de datos entre os 
compañeiros/as.

CN-B3.2-Observar e rexistrar, de maneira elemental
e en equipo, algún ser vivo no seu medio natural ou
na aula e comunicar de xeito oral e escrito os 
resultados, empregando diferentes soportes.

CMCT CCL 
CSC

2º-CNB3.2.1-Nomea e clasifica, con criterios 
elementais a partir da observación, seres vivos do seu
contorno adoptando hábitos de respecto.

2º CN a,b,c,m CN-B1.5-O traballo cooperativo.
CN-B1.7-Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade.

CN-B1.2-Traballar de forma cooperativa, 
respectando os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

CAA CMCT 
CSC CSIEE

2º-CNB1.2.1-Utiliza estratexias para traballar de forma
individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de convivencia.

2º CN b, e, h, i, j CN-B1.1- Iniciarse na actividade científica a través 
de proxectos: buscar, seleccionar información de 
forma guiada e comunicar os resultados en 
diferentes soportes. 

CAA CMCT 
CSIEE CCL

2º-CNB1.1.1-Manifesta certa autonomía na 
observación e na planificación de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións.

2º CN e,h,l CN-B3.1-Identificar as principais características e 
comportamentos de animais e plantas para 
adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu 
contorno.

CMCT CCL 2º-CNB3.1.2-Identifica e describe animais e plantas do
seu contorno, empregando diferentes soportes.

2º CS a,b,C,d,m CS-B1.2-Traballar en equipo e adoitar un 
comportamento de respecto e tolerancia ante as 
achegas alleas.

CSC CAA 2º-CSB1.2.1-Participa en actividades individuais e de 
grupo adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o esforzo e o 
coidado do material.

2º CS b,d,e,h,i CS-B1.2-Propostas de traballo que xurdan 
dunha situación problema, acontecemento ou
inquietude da contorna que os rodea, que 
supoña un proceso de investigación e acción 
por parte do alumnado e facilite o proceso de
autorregulación de aprendizaxes.
CS-B1.4-Planificación, xestión e 
presentación dos traballos co fin de acadar 
obxectivos.

CS-B1.1-Realizar traballos de investigación que 
partan do establecemento de conxecturas, da 
observación, experimentación e da toma de 
conciencia dos sentimentos e sensacións como 
medios básicos para obter información, 
seleccionala, organizala, extraer conclusións e 
comunicalas sen esquecer a introdución ao manexo
das TIC para este fin e valorando o esforzo 
realizado.

CSIEE CAA 
CSC

2º-CSB1.1.1-Fai conxecturas, predicións e recolle 
información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC e 
outras fontes directas e indirectas, selecciona a 
información relevante e a organiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica.
2º-CSB1.1.2-Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación, ten iniciativa na toma de decisións e 
asume responsabilidades

2º CS g CS-B4.3-Recoñecer, comprender e ordenar 
cronoloxicamente os cambios producidos polo paso
do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitos 
ou acontecementos sobre os que se investigou.

CCL CSC 
CMCT

2º-CSB4.3.1-Ordena cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os
que se investigou.

2º CS h,i,o CS-B4.4-Recoñecer a cultura e o patrimonio da 
contorna que nos rodea comprendendo a 
importancia da súa conservación.

CSC CCEC 2º-CSB4.4.1-Coñece a importancia que ten a 
conservación dos restos históricos para entender a 
historia da vida humana.

2º CS h,o CS-B1.9-Utilización da terminoloxía propia da
área.

CS-B1.4-Coñecer e iniciarse no emprego da 
terminoloxía propia da área.

CCL CMCT 
CSC

2º-CSB1.4.1-Identifica a terminoloxía propia da área.
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2º EP a,j EP-B2.7-Coidar, respectar e utilizar axeitadamente 
os materiais, os utensilios e os espazos.

CSC 2º-EPB2.7.1-Coida o material e respecta as normas 
preestablecidas.

2º EP a EP-B2.11-Interese polo traballo individual e 
colectivo confiando nas posibilidades da 
produción artística.
EP-B2.12-Respecto polas contribucións dos 
compañeiros e das compañeiras, e 
disposición para resolver as diferenzas.

EP-B2.8-Elaborar os traballos individualmente e en 
grupo. 

CSC 2º-EPB2.8.1-Amosa interese polo traballo individual e 
colabora no grupo para a consecución dun fin 
colectivo.

2º EP j,b EP-B2.1-Representar de forma persoal ideas, 
accións e situacións valéndose dos elementos que 
configuran a linguaxe visual.

CCEC CAA 2º-EPB2.1.2-Realiza correctamente mesturas de 
cores primarias.

2º EP j,b EP-B2.2-Identificar o entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo con linguaxe plástica 
adecuada ás súas características.

CCEC CSC 2º-EPB2.2.2-Realiza composicións plásticas que 
representan o mundo imaxinario, afectivo e social.

2º EP j,e EP-B1.8-Descrición verbal de sensacións e 
observacións.

EP-B1.3-Identificar as formas básicas e diferentes 
tonalidades e texturas.

CCEC 2º-EPB1.3.2-Manexa en producións propias as 
posibilidades que adoptan as diferentes formas, cores 
e texturas.

2º EP j,g EP-B2.6-Exploración das liñas que delimitan 
contornos e do espazo que delimita a forma 
aberta, pechada, plana e en volume.

EP-B2.4-Utilizar nas súas representacións distintos 
tipos de liñas (curva, quebrada, recta etc.) e formas 
xeométricas.

CCEC CAA 2º-EPB2.4.1-Utiliza liñas e formas xeométricas nos 
debuxos.

2º EP j,i EP-B2.8-Exploración de recursos dixitais 
para a creación de obras artísticas.

EP-B2.6-Recoñecer, diferenciar e utilizar a 
expresividade de diversos materiais e soportes 
audiovisuais.

CCEC CD 2º-EPB2.6.1-Elabora e representa imaxes despois 
dunha presentación audiovisual.

2º EP j EP-B1.5-Manexar as actividades plásticas 
utilizando coa correspondente destreza diferentes 
ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con 
pincel, pegamentos etc.). 

CCEC CAA 2º-EPB1.5.1-Practica con precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc.

2º EP jb EP-B2.3-Realizar composicións bidimensionais e 
tridimensionais segundo un desexo de expresión, 
coas técnicas aprendidas.

CCEC CAA 2º-EPB2.3.2-Utiliza a técnica de colaxe para realizar 
unha obra persoal con limpeza e precisión.

2º LG a,b,c,e,o LG-B1.3-Comprensión e produción de textos 
orais sinxelos para aprender e para 
informarse, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián 
(breves exposición ante a clase, conversas 
sobre contidos de aprendizaxe e explicación 
sobre a organización do traballo).

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

CCL CSIEE 
CAA

2º-LGB1.3.2-Sigue unha exposición breve da clase ou
explicacións sobre a organización do traballo e 
pregunta, se é preciso, para verificar a súa 
comprensión.
2º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais sinxelos 
ante a clase e responde preguntas elementais sobre o
seu contido.
2º-LGB1.3.4-Participa no traballo en grupo.

2º LG a,b,e,i, LG-B3.5-Presentar adecuadamente os traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa

CCL CSC 2º-LGB3.5.1-Presenta os textos seguindo as normas 
básicas de presentación establecidas: disposición no 
papel, limpeza e calidade caligráfica.

2º LG a,b,e,i LG-B2.4-Coñecer, de forma xeral, o funcionamento 
da bibliotecas de aula, e de centro como 
instrumento cotián de busca de información e fonte 
de recursos textuais diversos.

CCL CAA CSC 2º-LGB2.4.2-Coñece, de xeito xeral, o funcionamento 
da biblioteca de aula e de centro, como instrumento 
cotián de busca de información e fonte de recursos 
textuais diversos
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2º LG a,c,d,e LG-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. 

CCL CSC 
CCEC CAA

2º-LGB1.5.1-Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais.
2º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en calquera 
situación de comunicación dentro da aula e valora o 
seu uso fóra dela.
2º-LGB1.5.5-Mantén o tema nun intercambio 
comunicativo oral, mostra interese, unha actitude 
receptiva de escoita e respecta as opinións das 
demais persoas.

2º LG a,c,e,o LG-B1.4-Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas e respecto das 
opinións de quen fala, sen interrupcións 
inadecuadas.

LG-B1.4-Manter unha adecuada actitude de 
escoita, respectando as intervencións dos e das 
demais.

CCL CSC 2º-LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e das 
demais en conversas e exposicións, sen interromper.
2º-LGB1.4.2-Respecta as opinións da persoa que fala.

2º LG a,d,e,o LG-B5.8-Comparación de imaxes, símbolos e
mitos facilmente interpretables que noutras 
culturas serven para entender o mundo e 
axudan a coñecer outras maneiras de 
relacións sociais.

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

CCL CCEC 2º-LGB5.6.1-Amosa curiosidade por coñecer outros 
costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural.

2º LG b,d,e, LG-B1.7-Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida.

LG-B1.7-Amosar respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe e grupo.

CCL CAA 
CSIEE

2º-LGB1.7.1-Amosa respecto ás achegas dos e das 
demais e contribúe ao traballo en grupo.

2º LG b,d,e,i LG-B1.2-Comprensión global e específica de 
informacións audiovisuais sinxelas 
procedentes de diferentes soportes 
establecendo relacións de identificación, de 
clasificación e de comparación entre elas.

LG-B1.2-Comprender informacións audiovisuais 
sinxelas procedentes de diferentes soportes.

CCL CD CAA 
CSC

2º-LGB1.2.1-Comprende informacións relevantes 
sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan 
imaxes e elementos sonoros de carácter redundante.

2º LG b,e,i,j LG-B3.8-Utilización de elementos gráficos e 
sinxelos como a ilustración para facilitar a 
comprensión.

LG-B3.4-Utilizar recursos gráficos, como a 
ilustración, que faciliten a comprensión dos textos.

CCL CD CSIEE 2º-LGB3.4.1-Ilustra creativamente os seus textos con 
imaxes redundantes co seu contido.

2º MT b,g MT-B4.3-Identificación comparación e 
clasificación de figuras planas en obxectos e 
ámbitos cotiáns: triángulos, cuadriláteros, 
circunferencias, círculos e cadrados.

MT-B4.2-Nomear un polígono segundo o seu 
número de lados.

CMCT CAA 2º-MTB4.2.1-Coñece os diferentes tipos de polígonos 
en obxectos do entorno inmediato.

6º EM i,j EM-B2.10-Utilización dos medios de 
comunicación e de internet para a procura de
información, en soporte impreso e dixital, 
sobre instrumentos, compositores/as, 
intérpretes e eventos musicais de interese.

EM-B2.3-Explorar e utilizar as posibilidades 
sonoras e expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos. 

CD CCEC 6º-EMB2.3.1-Procura información bibliográfica, en 
medios de comunicación e en internet sobre 
instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos 
musicais.

6º EM j,b,d,e,a EM-B2.3-Interpretación, memorización e 
improvisación guiada de cancións a unha ou 
varias voces, desenvolvendo 
progresivamente a dicción, a afinación e a 
técnica vocal. Canon.
EM-B2.7-Interese pola mellora do proceso de
interpretación e do resultado final.

EM-B2.2-Interpretar composicións sinxelas que 
conteñan procedementos musicais de repetición, 
variación e contraste, en solitario ou en grupo, 
mediante a voz ou instrumentos, utilizando a 
linguaxe musical, asumindo a responsabilidade na 
interpretación en grupo e respectando tanto as 
achegas das demais persoas como a persoa que 
asuma a dirección. 

CAA 6º-EMB2.2.2-Utiliza a linguaxe musical para a 
interpretación de obras.
6º-EMB2.2.5-Coñece e interpreta cancións de 
distintos lugares, épocas e estilos, e valora a súa 
achega ao enriquecemento persoal, social e cultural.
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