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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

LENGUA CASTELLANA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

B1.1.Participar en situacións de comunicación de forma coherente, respectando a 

quenda de palabra e a intervención dos demais. 

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita e espera de quendas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio diferentes textos sinxelos. 
LCB2.1.1. Le en voz alta con pronunciación  e entonación axeitada textos sinxelos. 

LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a lectura 

como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e como gozo 

persoal. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

LCB2.3.3. Formula hipótesis sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións. 

B2.8.Utiliza de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 

procura da información. 

LCB.2.8.1 Utiliza de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar 

información 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

B3.1. Producir textos seguindo un modelo con diferentes formatos e intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito elemental, aplicando as regras ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, 

do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e á súa intención comunicativa, 

respetando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 

instruccións, receitas, textos literarios... 

LCB3.1.4. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos etc. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estructura da lingua para 

favorecer unha comunicación máis eficaz.  

LCB4.1.4. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, o artigo, o 

adxectivo e o verbo. 

B4.3.Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

LCB4.3.1 Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica 

á escritura de textos sinxelos. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.1. Valorar os textos literarios como fonte de lecer e información. 
LCB5.1.1. Valora e recoñece, de forma global, distintos textos literarios sinxelos, como fonte 

de lecer e de información. 
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LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

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 intervindo 

adecuadamente. 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de uso 

cotían ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de situacións cotiás. 
LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos seus 

intereses. 
LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz alta coa velocidade adecuada. 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados e próximos á súa experiencia, en silencio, sen dificultade. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 
B3.1. Produce e reescribe textos sinxelos a situacións cotiás infantís e aqueles propios dos 

medios de comunicación. 

LGB3.1.1.Produce e reescribe textos relativos a situación cotiás infantís  como invitación, felicitacións, 

notas ou avisos. 

B3.2. Elabora textos sinxelos que combinan linguaxe verbal e non verbal. LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: 

cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións… 
BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 
LGB4.2.2. Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial 

atención ás maiúsculas. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 

LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

B5.2. Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes. LGB5.2.1. Le en silencio e en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves 

de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes. 
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MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

B.1.1 Resolve problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e situacións da vida cotiá e 

explicar oralmente o proceso seguido para a súa resolución. 
MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 
MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 

contextualizados 

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na resolución de 

problemas contextualizados. 

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer 

conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de 

lonxitude. 
MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de lonxitude. 

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo como unidade de medida de peso MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, como unidade de medida de peso. 

B3.3. Coñecer e utilizar o litro  como unidade de medida de capacidade. MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro como unidade de medida de capacidade. 

B3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión 

Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como figuradas. 

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecer conexións 

entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 

reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida. 
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BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.CONTIDOS COMÚNS 

B1.2.Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as achegas 

alleas. 

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. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser humano fai da auga: 

domésticos, económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso responsable deste ben. 
CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as 

consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural e 

definindo algunhas medidas para a  conservación desta. 

CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 

B3.5.Recoñecer algunha das manifestacións culturais e obras mais representativas da comarca e 

da comunidade, valorar a súa diversidade e contribuír á súa conservación. 

CSB3.5.1.Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da cidade, da 

comunidade así como algunha obra que sexa moi representativa na contorna próxima. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4.1.Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, presente e futuro. CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida cotiá. 

B4.4.Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea comprendendo a importancia 

da súa conservación. 

CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para entender a historia da 

vida humana. 
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CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

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

información de forma guiada e comunicar os resultados en diferentes soportes. 
CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e 

ten iniciativa na toma de decisións. 
B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia. 
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. 
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

 CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso coa 

saúde e coa enfermidade. 
CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 
B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas 

para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. 
CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno. 

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. 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do 

seu contorno adoptando hábitos de respecto. 

  

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 
B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais para a vida, e 

tomar conciencia da necesidade do seu uso responsable. 
CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 
CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos das forzas sobre obxectos e 

movementos cotiáns. 

CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5.  A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
B5.1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples domésticos e 

escolares identificando a súa utilidade, as partes que os compoñen e a enerxía que 

empregan. 

CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios que producen 

na vida cotiá.  
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B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e coidando o seu 

uso. 
CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 
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PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos breves e sinxelos, rimas 

infantís, cancións adiviñas moi evidentes) con apoio visual moi redundante que axude á comprensión. 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves, e moi sinxelos, 

previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi 

redundantes que axuden á comprensión. 

 

B1.2. Comprender preguntas e información persoal básica (nome, idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao comportamento na aula. 
PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

B2.2. Participar activamente en conversas sinxelas con modelos lingüísticos básicos e traballados 

na aula. 

 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos, 

habilidades). 

BLOQUE 3.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
B3.1.Identificar o tema de textos simples relacionados con temas familiares ou de interese. 

PLEB3.1 Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos traballados previamente. 

B3.2 Utilizar estratexias básicas para a comprensión do sentido xeral do texto. PLEB3.2 Comprende a idea principal dunha historia  sinxela acompañada de apoio visual e identifica os 

persoaxes principais. 

BLOQUE 4.  BLOQUE 4.PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo modelos traballados. 

 

 

 

 

 

PLEB4.1Escribe palabras de aspectos  familiares traballadas previamente de forma oral. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de 

forma oral. 

PLEB4.1. Escribir textos sinxelos seguindo modelos traballados. 
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BLOQUE 5.   COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 
individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. B5.3. Iniciar e 
rematar as interaccións adecuadamente.  

 

PLEB5.2.  Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social.  
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

B1.1 Describir as características dos elementos presentes no contexto e as sensacións que as 

obras artísticas provocan. 
EPB1.1.2. Describe as características dos feitos artísticos e as sensacións que as obras provocan. e 

expresa as súas apreciacións persoais cun criterio artístico. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

B2.1.Utilizar instrumentos, técnicas e materiais adecuados para alcanzar un produto artístico 

final. 

EPB2.1.3. Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades 

manipulativas. 
EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a 

composición de obras. 
B2.2. Coidar o material e os espazos e utilizalos adecuadamente. EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

B1.2 Estruturar un pensamento  

 

VSCB1.2.1.Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para 

transformalos. 

VSCB1.2.3.Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións.  

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

B2.1Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a 

linguaxe verbal e non verbal  

VSCB2.1.1Expresar con claridade sentimentos e emocións.  

VSCB2.1.3Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade.  

B2.3.Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais VSCB2.3.1.Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

B2.4.Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas.  

 

VSCB2.3.1.Identifica distintas maneiras de ser e actuar e as necesidades dos compañeiros 

/compañeiras, resalta as súas calidades e emite cumprimentos.  

 

B2.5.Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e 

establecendo relacións respectuosas 

VSCB2.5.2.Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de 

afecto e a confianza mutua.  

 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

B3.3.Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade educativa, 

empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos valores universais. 

VSCB3.3.1Coñece e enumera as normas da aula. 

 

VSCB3.3.2Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas 

condutas son acordes coas normas de convivencia escolares.  

 

B3.4.Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática.  

 
VSCB3.4.1.Resolve problemas persoais da vida escolar 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Observación do traballo e participación do alumnado durante as clases on line. 

- Revisión de tarefas. 

- Autoavaliación dos alumnos/as durante as conexións. 

 

Instrumentos: 

- Listaxes de control. 

- Durante o primeiro e segundo trimestre: Probas orais e escritas. 

- Portfolio do alumno/a 

- Escalas de observación. 

- Google Classroom. 

Cualificación 

final 

A avaliación terá en conta o progreso global do alumnado no conxunto das áreas.Será 

contínua e global, diagnóstica e formativa. Realizarase, por tanto,unha avaliación contínua 

dos dous primeiros trimestres, tendo en conta o desenvolvemento das competencias clave e 

os obxectivos de etapa de cada estudante ata o momento da declaración do estado de alarma 

sanitaria. Dende entón o traballo realizado servirá para redondear á alza a cualificación da 

terceira avaliación. 

Alumnado con 

materias 

pendentes 

Elaborarase un Plan específico de recuperación que incluirá, entre otros aspectos, as 

dificultades detectadas nos contidos e competencias, a metodoloxía e  as actividades e 

materiais de apoio recomendados. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Na medida do posible deseñarán actividades globalizadoras e interdisciplinares, 

debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os equipos 

docentes das distintas áreas. 

Actividades tipo: 

- Fichas de repaso imprimibles ou para realizar no caderno de traballo. 

- Lecturas comprensivas en distintos formatos  e escritura pautada de poemas, 

instrucións, receitas, notas, refráns, cartas, folletos… 

- Actividades interactivas a través da Internet. 

- Xogos didácticos interactivos. 

- Actividades de búsqueda e selección de información  a través da rede. 

- Actividades colaborativas por medio da plataforma Padlet. 

- Formularios e outras tarefas creadas Classroom. 

- Visionado de vídeos ou presentacións. 

Metodoloxía 

Seguiremos o modelo de ensinanza adaptativa que implica o uso dunha diversidade de 

estratexias metodolóxicas e un grao elevado de plasticidade que permita “adaptarse” 

ás necesidades educativas do alumnado.Por iso estableceremos dous grupos que 

pasamos a analizar: 

 

Alumnado con conexión a Internet: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado semanalmente- todos os luns- 

 a través do blog da aula, enlazado coa páxina web  do centro: 

http://labaquinos.blogspot.com/ 
- Dúas veces á semana, dividiremos ao alumnado en dous grupos para facilitar 

a interacción e participación activa e realizaremos videochamadas a través de  

Cisco Webex Meetings. 

- O seguemento do alumnado fárase tamén a través das seguintes vías: 

 -Google Classroom. 

 -Blinklearning (para inglés). 

   -Correo electrónico. 

  

- As comunicacións coas familias farase a través do correo electrónico e 

AbalarMóbil. 

 

Alumnado sen conexión a Internet: 

- As actividades faranse chegar ao alumnado a través do Concello da Coruña. 

mediante a campaña “Ninguén atrás”. 

- O seguemento do alumnado e as comunicacións coas familias será 

telefónicamente. 
 

Materiais e recursos 

- Libros de texto dixitais da editorial Santillana 

- Fichas de traballo elaboradas ou compiladas pola mestra. 

- Caderno de traballo persoal do alumnado. 

- Recursos bibliográficos on line 

- Outros recursos na rede 
- Plataformas: Padlet, Blinklearning e Gloogle Classroom 

- Ordenador ou outro dispositivo electrónico con conexión a Internet. 

http://labaquinos.blogspot.com/


   

Adaptación  da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA 2ºEDUCACIÓN PRIMARIA 
 

  



   

Adaptación  da Programación CEIP PLURILINGÜE LABACA 2ºEDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Mediante a páxina web do centro. 

Publicidade  A partir do 12 de maio publicarase na páxina web do centro. 


