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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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PERFIL DE ÁREA 

Área: CS 

Nivel Área Estándar Grao mínimo (indicador de logro) Criterio 

Bloque 1: Contidos comúns 

1º CS 
1º-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. 

Recolle información de xeito guiado a través da observación e experimentación 
iniciándose, con axuda, no emprego das TIC e outras fontes. 

CS-B1.1 

1º CS 
1º-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. 

Manifesta certa autonomía na execución de accións e tarefas coidando a súa 
presentación e asume responsabilidades adecuadas á súa idade. 

CS-B1.1 

1º CS 
1º-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. 

Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, 
valorando o esforzo e o coidado do material. 

CS-B1.2 

1º CS 1º-CSB1.3.1-Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. Iníciase de forma guiada na elaboración dalgúns mapas mentais sinxelos. CS-B1.3 

1º CS 1º-CSB1.4.1-Identifica a terminoloxía propia da área. Identifica a terminoloxía básica propia da área. CS-B1.4 

Bloque 2: O mundo que nos rodea 

1º CS 
1º-CSB2.1.1-Elabora e recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, empregando 
imaxes, debuxos e outras fontes incluídas as TIC. 

Recolle información sobre aspectos da súa contorna natural, de xeito guiada. CS-B2.1 

1º CS 1º-CSB2.1.2-Describe os elementos básicos da súa contorna máis próxima Describe, de xeito oral, os elementos básicos da súa contorna máis próxima. CS-B2.1 

1º CS 1º-CSB2.2.1-Describe as características principais do aire e da auga. Coñece as características principais do aire e da auga. CS-B2.2 

1º CS 
1º-CSB2.3.1-Explica, de forma sinxela, a importancia que o uso responsable destes elementos ten 
na súa contorna máis próxima 

Igual CS-B2.3 

1º CS 
1º-CSB2.4.1-Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e 
interpreta a simboloxía básica nun mapa do tempo da prensa en papel ou dixital. 

Nomea os fenómenos atmosféricos máis habituais no seu espazo próximo e interpreta a 
simboloxía básica nun mapa do tempo 

CS-B2.4 

1º CS 
1º-CSB2.5.1-Realiza observacións, sinxelas recollidas de datos, rexistros e comprobación sobre o 
tempo atmosférico local. 

Igual CS-B2.5 

1º CS 
1º-CSB2.6.1-Nomea os elementos presentes no ceo e explica a importancia que o Sol ten para a 
vida. 

Igual CS-B2.6 
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1º CS 
1º-CSB2.7.1-Relaciona o movemento dos elementos do ceo co cambio do día á noite e o paso do 
tempo ao longo do día: mañá, tarde e noite. 

Igual CS-B2.7 

1º CS 
1º-CSB2.8.1-Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home e identifica 
algunha das accións humanas máis destacadas da contorna próxima. 

Diferencia entre elementos da paisaxe natural e a construída polo home. CS-B2.8 

1º CS 1º-CSB2.9.1-Identifica algunha medida para a conservación da natureza máis próxima. Igual CS-B2.9 

Bloque 3: Vivir en sociedade 

1º CS 
1º-CSB3.1.1-Identifica as relacións de parentesco, discrimina os roles familiares e contribúe ao 
reparto equitativo das tarefas domésticas entre os membros da familia. 

Identifica as relacións de parentesco entre os membros da familia máis próxima. CS-B3.1 

1º CS 
1º-CSB3.2.1-Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven 
e as respectan. 

Identifica aos membros da comunidade escolar, describe as tarefas que desenvolven 
algúns deles e as respectan . 

CS-B3.2 

1º CS 1º-CSB3.3.1-Respecta as normas de convivencia establecidas na familia e na escola. Igual CS-B3.3 

1º CS 
1º-CSB3.4.1-Identifica as partes da casa, as representa nun esbozo e coñece e explica o uso que 
se fai delas. 

Identifica oralmente as partes da casa e as recoñece nun esbozo e explica o uso que se 
fai delas. 

CS-B3.4 

1º CS 1º-CSB3.4.2-Identifica diferentes tipos de vivendas e describe oralmente as diferenzas. Coñece diferentes tipos de vivendas. CS-B3.4 

1º CS 1º-CSB3.5.1-Explica a diferenza entre cidade, vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha delas. Recoñece cidade, vila e aldea. CS-B3.5 

1º CS 
1º-CSB3.6.1-Clasifica os diferentes medios de transporte da contorna segundo os seus usos, 
funcións e características. 

Diferencia os principais medios de transporte. CS-B3.6 

1º CS 
1º-CSB3.7.1-Coñece as sinais de tráfico necesarias para camiñar pola rúa correctamente: cores 
dos semáforos, pasos de peóns ou peoas, etc. 

Identifica as principais sinais de trafico: cor do semáforo, pasos de peóns. CS-B3.7 

1º CS 
1º-CSB3.8.1-Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do 
verán que se celebran na contorna escolar e contribúe á súa conservación. 

Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do verán 
que se celebran na contorna escolar . 

CSB3.8 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

1º CS 
1º-CSB4.3.1-Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os meses do ano e 
diferencia as estacións segundo as súas características. 

Sabe os dias da semana e identifica as estacións do ano. CS-B4.3 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión dos traballos/tarefas/fichas requiridas, valorando a orde, limpeza... 

 

Instrumentos: 
- Traballos/tarefas/fichas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso (en relación á 3ª avaliación e á avaliación ordinaria) será o resultado de sumar as notas da 
1ª e 2ª avaliación, dividindo o resultado entre 2.  
A maiores terase en conta a presentación, ou a non presentación dos diferentes traballos, para poder subir, ou non 
subir, esa cualificación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Diversidade de actividades, sobre todo de repaso, dos diferentes contidos que se levaron a cabo no 1º e no 2º 
trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Explicacións por escrito (en forma de resumos, esquemas, cadros, exemplificacións...) e tamén a través de vídeos e/ou     
audios. 

Materiais e recursos        Libros de texto, cadernos, fichas, material audiovisual, recursos dixitais, etc. 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Vía telefónica, whatsapp, abalar e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Ciencias Naturais, 2º de Primaria

CENTRO: CEIP FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
CURSO: 2º
MATERIA: Ciencias Naturais
DEPARTAMENTO: Primaria
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ 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. 

▪ B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. ▪ CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros 
seres vivos.

▪ CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.

▪ 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.

▪ CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención. 

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

▪ B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de merendas saudables para o 
recreo.

▪ CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de 
merendas na escola.

▪ 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.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos:

A avaliación apoiarase nos resultados acadados principalmente no 1º
e 2º trimestre. Tamén será tido en conta a supervisión de actividades
que comparta o alumnado co mestre. 

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O curso  presencial  dáse por  finalizado  no  2º  trimestre,  pero  o  3º
trimestre pode influír sempre de forma positiva de cara á cualificación.

Criterios para a promoción final de curso: 

O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que desenvolva
de  forma  global  as  competencias  clave  e  supere  os  estándares
mínimos establecidos.

No caso dunha ou varias materias suspensas no 1º e 2º trimestre
será o equipo docente, e especialmente a figura do titor o que decida
a promoción do alumno e alumna se consideran que este último 3º
trimestre o alumnado os deu  acadado  coas medidas de reforzo e
repaso.  Poderase  promocionar  con  dúas  materias  non  superadas,
sempre e cando estas dúas non sexan conxuntamente lingua castelá,
lingua galega ou matemáticas.

Avaliación de
materias

pendentes

  Criterios de cualificación:

Nas cualificacións terá máis peso as do 1º e 2º trimestre, e no terceiro
o  traballo  realizado  terá  sido  en  conta  de  xeito  positivo  e  para
recuperar  as  competencias  e  estándares  que  non  foro  acadados
anteriormente.

Procedementos e instrumentos de reforzo:

O  alumnado  recibirá  material  de  reforzo  daqueles  contidos  que
necesite recuperar, ademais de recibir supervisión e axuda por parte
do titor.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades

As actividades serán principalmente de repaso e reforzo. Farase
especial incidencia nas explicacións, e cada unha das actividades
irá  sempre  acompañada  da  teoría  correspondente.  Tamén  se
crearán  actividades  e  probas  na  aula  virtual  para  reforzar  e
supervisar o traballo.

Metodoloxía 

A  metodoloxía  recorre ao  uso  da  Aula  Virtual  e  do  correo
electrónico coma canles principais de comunicación e traballo.

Seguiranse os principios de:

-Tratamento  dos  contidos  mediante  un  enfoque  globalizado e
interdisciplinario.
-Potenciar  e  exploración,  investigación  e  busca  por  parte  do
alumnado, de solución propias.
-Respectar as peculiaridades de cada grupo e de cada neno/a en
concreto.
-Promover o desenvolvemento de competencias clave.
-Aprendizaxes significativos.
-Partir  das actividades  máis doadas e cometidas as difíciles  e
descoñecidas.
-Reforzo positivo: eloxiando os progresos do alumnado, motivalos
e animalos.
-Participación  activa  do  alumnado  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe  de  forma  que  se  senta  protagonista  e  elemento
activo.

Materiais e recursos Caderno, libros e diversos recursos dixitais.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través

do correo electrónico, do móbil, dos foros, e da plataforma Abalar Móbil. 

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do

centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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PERFIL DE ÁREA 

Área: EF 

Nivel Área Estándar Grao mínimo (indicador de logro) Criterio 

Bloque 1: Contidos comúns en Educación Física 

2º EF 
2º-EFB1.1.1-Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos publicitarios. 
Respecta aos compañeiros/ as sen mostrar discriminacións. EF-B1.1 

2º EF 2º-EFB1.1.2-Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. Coñece algunhas características de xogos practicados na clase. EF-B1.1 

2º EF 2º-EFB1.1.3-Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos.  EF-B1.1 

2º EF 2º-EFB1.1.4-Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas na actividade 

física. 
EF-B1.1 

2º EF 2º-EFB1.2.1-Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 
Utiliza de maneira guiada as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle 

solicita. 
EF-B1.2 

2º EF 
2º-EFB1.2.2-Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 
Presenta os seus traballos con certa orde e limpeza. EF-B1.2 

2º EF 
2º-EFB1.2.3-Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. 
Comeza a expresar as súas ideas de maneira axeitada en diferentes situacións. EF-B1.2 

2º EF 
2º-EFB1.3.1-Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da 

competencia motriz. 

Participa activamente nas actividades propostas  buscando unha certa mellora da 

competencia motriz. 
EF-B1.3 

2º EF 2º-EFB1.3.2-Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. Comeza a demostrar un comportamento persoal e social responsable. EF-B1.3 

2º EF 2º-EFB1.3.3-Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. Igual EF-B1.3 

2º EF 2º-EFB1.3.4-Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. Igual EF-B1.3 
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2º EF 
2º-EFB1.3.5-Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 
Comeza a aceptar formar parte do grupo que lle corresponde. EF-B1.3 

Bloque 2: O corpo: imaxe e percepción 

2º EF 
2º-EFB2.1.1-Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 
Respecta a propia realidade corporal e acepta a dos demais.  EF-B2.1 

2º EF 2º-EFB2.2.1-Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 
Coñece e identifica as partes do corpo propias e comeza a identificar  partes do corpo nos 

demais. 
EF-B2.2 

2º EF 
2º-EFB2.2.2-Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de 

sustentación estable. 
Realiza actividades de equilibrio estático sen axuda. EF-B2.2 

2º EF 2º-EFB2.2.3-Iníciase no equilibrio dinámico. Igual EF-B2.2 

2º EF 

2º-EFB2.2.4-Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os tempos de 

resposta. 

Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices que se adapten ás características deses estímulos. 
EF-B2.2 

Bloque 3: Habilidades motrices 

2º EF 
2º-EFB3.1.1-Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 
Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio.  EF-B3.1 

2º EF 
2º-EFB3.1.2-Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación espacial. 
Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio.  EF-B3.1 

2º EF 
2º-EFB3.1.3-Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 
Realiza habilidades que impliquen manexo de obxectos. EF-B3.1 

2º EF 
2º-EFB3.1.4-Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación 

e boa orientación espacial. 
Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio. EF-B3.1 

2º EF 
2º-EFB3.1.5-Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a 

respiración. 
Mantén un certo equilibrio do corpo en distintas posturas. EF-B3.1 

Bloque 4: Actividades físicas artístico expresivas 

2º EF 
2º-EFB4.1.1-Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con 

desinhibición e espontaneidade. 
Representa personaxes e situacións situacións, mediante o corpo e o movemento. EF-B4.1 
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2º EF 2º-EFB4.1.2-Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. Igual EF-B4.1 

2º EF 2º-EFB4.1.3-Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega.  EF-B4.1 

Bloque 5: Actividade física e saúde 

2º EF 
2º-EFB5.1.1-Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. 
Igual EF-B5.1 

2º EF 2º-EFB5.1.2-Adopta hábitos alimentarios saudables Comeza a adoptar hábitos alimentarios saudables. EF-B5.1 

2º EF 2º-EFB5.1.3-Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. Igual EF-B5.1 

2º EF 
2º-EFB5.2.1-Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que 

vai coñecendo e practicando. 
Coñece a importancia de realizar actividade física de maneira segura. EF-B5.2 

Bloque 6: Os xogos e actividades deportivas 

2º EF 2º-EFB6.1.1-Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. Comeza a distinguir a cooperación e oposición dentro do xogo. EF-B6.1 

2º EF 2º-EFB6.1.2-Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. Comeza a utilizar regras dos xogos en situación de cooperación e oposción. EF-B6.1 

2º EF 
2º-EFB6.2.1-Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e 

diferenzas. 

Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo algunhas características e 

diferenzas. 
EF-B6.2 

2º EF 2º-EFB6.2.2-Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. Coñece xogos tradicionais de Galicia. EF-B6.2 

2º EF 2º-EFB6.2.3-Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. Igual EF-B6.2 

2º EF 2º-EFB6.3.1-Realiza actividades no medio natural. Igual EF-B6.3 

2º EF 2º-EFB6.3.2-Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. Igual EF-B6.3 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión das tarefas requiridas. 

 

Instrumentos: 
- Traballos/tarefas/fichas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso (en relación á 3ª avaliación e á avaliación ordinaria) será o resultado de sumar as notas da 
1ª e 2ª avaliación, dividindo o resultado entre 2.  
A maiores terase en conta a presentación, ou a non presentación dos diferentes traballos, para poder subir, ou non 
subir, esa cualificación. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Diversidade de actividades dos diferentes contidos que se levaron a cabo no 1º e no 2º trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Explicacións por escrito e tamén a través de vídeos e/ou audios. 

Materiais e recursos        Fichas, material audiovisual, recursos dixitais, etc. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Vía telefónica, whatsapp, abalar e/ou correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Educación Musical, 2º de Primaria

CENTRO: CEIP FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
CURSO: 2º
MATERIA: Educación Musical
DEPARTAMENTO: Primaria
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, 
sons e instrumentos presentes no contexto natural.

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos 
obxectos, dos animais e da voz.

▪ EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, 
longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave.

▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.

▪ EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís.

▪ B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa. ▪ EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 
audicións.

▪ B1.4. Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na audición, utilizando un 
vocabulario adecuado.

▪ EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha 
audición e os sentimentos que suscitou.

▪ EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.

▪ EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e 
outras representacións musicais.

▪ B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 
dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou carácter).

▪ EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: 
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, 
pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais. ▪ EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias.

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando distintos materiais como fonte de son.

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.



▪ B2.3. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio 
de cancións sinxelas e practicando a improvisación.

▪ EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións 
sinxelas.

▪ B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o 
corpo, os instrumentos e patróns de movemento.

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.

▪ EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos.

▪ EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e 
silencio de negra, engadindo a clave de sol.

▪ EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o 
acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da 
súa grafía.

▪ EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización 
de situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía.

▪ B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do 
corpo.

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros.

▪ EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa 
música.

▪ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de 
sentimentos e emocións.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos:

A avaliación apoiarase nos resultados acadados principalmente no 1º
e 2º trimestre. Tamén será tido en conta a supervisión de actividades
que comparta o alumnado co mestre. 

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O curso  presencial  dáse por  finalizado  no  2º  trimestre,  pero  o  3º
trimestre pode influír sempre de forma positiva de cara á cualificación.

Criterios para a promoción final de curso: 

O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que desenvolva
de  forma  global  as  competencias  clave  e  supere  os  estándares
mínimos establecidos.

No caso dunha ou varias materias suspensas no 1º e 2º trimestre
será o equipo docente, e especialmente a figura do titor o que decida
a promoción do alumno e alumna se consideran que este último 3º
trimestre o alumnado os deu  acadado  coas medidas de reforzo e
repaso.  Poderase  promocionar  con  dúas  materias  non  superadas,
sempre e cando estas dúas non sexan conxuntamente lingua castelá,
lingua galega ou matemáticas.

Avaliación de
materias

pendentes

  Criterios de cualificación:

Nas cualificacións terá máis peso as do 1º e 2º trimestre, e no terceiro
o  traballo  realizado  terá  sido  en  conta  de  xeito  positivo  e  para
recuperar  as  competencias  e  estándares  que  non  foro  acadados
anteriormente.

Procedementos e instrumentos de reforzo:

O  alumnado  recibirá  material  de  reforzo  daqueles  contidos  que
necesite recuperar, ademais de recibir supervisión e axuda por parte
do titor.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades

As actividades serán principalmente de repaso e reforzo. Farase
especial incidencia nas explicacións, e cada unha das actividades
irá  sempre  acompañada  da  teoría  correspondente.  Tamén  se
crearán  actividades  e  probas  na  aula  virtual  para  reforzar  e
supervisar o traballo.

Metodoloxía 

A  metodoloxía  recorre ao  uso  da  Aula  Virtual  e  do  correo
electrónico coma canles principais de comunicación e traballo.

Seguiranse os principios de:

-Tratamento  dos  contidos  mediante  un  enfoque  globalizado e
interdisciplinario.
-Potenciar  e  exploración,  investigación  e  busca  por  parte  do
alumnado, de solución propias.
-Respectar as peculiaridades de cada grupo e de cada neno/a en
concreto.
-Promover o desenvolvemento de competencias clave.
-Aprendizaxes significativos.
-Partir  das actividades  máis doadas e cometidas as difíciles  e
descoñecidas.
-Reforzo positivo: eloxiando os progresos do alumnado, motivalos
e animalos.
-Participación  activa  do  alumnado  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe  de  forma  que  se  senta  protagonista  e  elemento
activo.

Materiais e recursos Caderno, libros e diversos recursos dixitais.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través do

correo electrónico, do móbil, dos foros, e da plataforma Abalar Móbil. 

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do

centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/
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CENTRO: CEIP FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
CURSO: 2º
MATERIA: Educación Plástica
DEPARTAMENTO: Primaria
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Identificar as diferentes materiais e formas de expresión plástica.  EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, 
dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 

▪ B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión artística. ▪ EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas 
observadas. 

 EPB1.2.2. Describe con termos propios da linguaxe as características de feitos 
artísticos e os seus creadores presentes no contorno.

▪ B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. ▪ EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 

▪ EPB1.3.2. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes 
formas, cores e texturas.

• B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno artificial. ▪ EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representación do espazo. 

▪ EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo.

▪ B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos 
elementos que configuran a linguaxe visual.

▪ EPB2.1.1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores.

▪ EPB2.1.2. Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 

▪ EPB2.1.3. Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, cian e amarelo ) e 
secundarias ( verde, violeta e vermello) no círculo cromático, e utilízaas con sentido 
nas súas obras.  

▪ B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con  linguaxe plástica 
adecuada ás súas características.

▪ EPB2.2.1 Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o 
imaxinario.

▪ EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, 
afectivo e social. 



▪ B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e os 
espazos.

▪ EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

▪ B2.8. Elaborar os traballos individualmente e en grupo. ▪ EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos:

A avaliación apoiarase nos resultados acadados principalmente no 1º
e 2º trimestre. Tamén será tido en conta a supervisión de actividades
que comparta o alumnado co mestre. 

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O curso  presencial  dáse por  finalizado  no  2º  trimestre,  pero  o  3º
trimestre pode influír sempre de forma positiva de cara á cualificación.

Criterios para a promoción final de curso: 

O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que desenvolva
de  forma  global  as  competencias  clave  e  supere  os  estándares
mínimos establecidos.

No caso dunha ou varias materias suspensas no 1º e 2º trimestre
será o equipo docente, e especialmente a figura do titor o que decida
a promoción do alumno e alumna se consideran que este último 3º
trimestre o alumnado os deu  acadado  coas medidas de reforzo e
repaso.  Poderase  promocionar  con  dúas  materias  non  superadas,
sempre e cando estas dúas non sexan conxuntamente lingua castelá,
lingua galega ou matemáticas.

Avaliación de
materias

pendentes

  Criterios de cualificación:

Nas cualificacións terá máis peso as do 1º e 2º trimestre, e no terceiro
o  traballo  realizado  terá  sido  en  conta  de  xeito  positivo  e  para
recuperar  as  competencias  e  estándares  que  non  foro  acadados
anteriormente.

Procedementos e instrumentos de reforzo:

O  alumnado  recibirá  material  de  reforzo  daqueles  contidos  que
necesite recuperar, ademais de recibir supervisión e axuda por parte
do titor.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades

As actividades serán principalmente de repaso e reforzo. Farase
especial incidencia nas explicacións, e cada unha das actividades
irá  sempre  acompañada  da  teoría  correspondente.  Tamén  se
crearán  actividades  e  probas  na  aula  virtual  para  reforzar  e
supervisar o traballo.

Metodoloxía 

A  metodoloxía  recorre ao  uso  da  Aula  Virtual  e  do  correo
electrónico coma canles principais de comunicación e traballo.

Seguiranse os principios de:

-Tratamento  dos  contidos  mediante  un  enfoque  globalizado e
interdisciplinario.
-Potenciar  e  exploración,  investigación  e  busca  por  parte  do
alumnado, de solución propias.
-Respectar as peculiaridades de cada grupo e de cada neno/a en
concreto.
-Promover o desenvolvemento de competencias clave.
-Aprendizaxes significativos.
-Partir  das actividades  máis doadas e cometidas as difíciles  e
descoñecidas.
-Reforzo positivo: eloxiando os progresos do alumnado, motivalos
e animalos.
-Participación  activa  do  alumnado  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe  de  forma  que  se  senta  protagonista  e  elemento
activo.

Materiais e recursos Caderno, libros e diversos recursos dixitais.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través

do correo electrónico, do móbil, dos foros, e da plataforma Abalar Móbil. 

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do

centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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PERFIL DE ÁREA 

Área: LC 

Nivel Área Estándar Grao mínimo (indicador de logro) Criterio 

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar 

2º LC 2º-LCB1.1.1-Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. Igual. LC-B1.1 

2º LC 2º-LCB1.1.2-Aplica as normas socio-comunicativas: escoita, espera de quendas. Xeralmente aplica as normas socio-comunicativas: escoita, espera de quendas. LC-B1.1 

2º LC 
2º-LCB1.2.1-Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse 
oralmente, identificando, de xeito global, o valor comunicativo destes. 

Emprega os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse oralmente. LC-B1.2 

2º LC 2º-LCB1.2.2-Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. Igual. LC-B1.2 

2º LC 
2º-LCB1.3.1-Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - diálogos -exposicións 
orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación: -diálogos -exposicións 
orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

LC-B1.3 

2º LC 2º-LCB1.4.1-Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. Igual. LC-B1.4 

2º LC 2º-LCB1.4.2-Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. Identifica polo contexto o significado de algunhas palabras. LC-B1.4 

2º LC 
2º-LCB1.5.1-Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

Igual. LC-B1.5 

2º LC 
2º-LCB1.5.2-Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos. 

Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas e regulamentos. 

LC-B1.5 

2º LC 
2º-LCB1.6.2-Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou debate 
infantil procedente dos medios de comunicación. 

Recoñece de forma global  e con axuda o contido principal dunha entrevista, noticia ou 
debate infantil procedente dos medios de comunicación. 

LC-B1.6 

2º LC 2º-LCB1.8.1-Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. Adecúa o volume na representación dramática e inicíase na entoación e no xeito. LC-B1.8 

2º LC 
2º-LCB1.9.1-Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, de 
diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas. 

Elabora de xeito guiado, comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e 
social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos e contos curtos. 

LC-B1.9 

2º LC 2º-LCB1.9.2-Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. Iníciase na organización do discurso cunha secuencia coherente elemental. LC-B1.9 
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2º LC 2º-LCB1.10.1-Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. Igual. LC-B1.10 

2º LC 
2º-LCB1.11.1-Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para 
asegurar a comprensión. 

Iníciase no emprego da linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para asegurar 
a comprensión. 

LC-B1.11 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

2º LC 
2º-LCB2.1.1-Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi 
sinxelos apropiados á súa idade. 

Le en voz alta, tratando de pronunciar e entoar axeitadamente, diferentes tipos de textos 
moi sinxelos apropiados á súa idade. 

LC-B2.1 

2º LC 2º-LCB2.1.2-Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. Igual. LC-B2.1 

2º LC 2º-LCB2.2.1-Identifica o tema dun texto sinxelo. Identifica a miúdo o tema dun texto sinxelo. LC-B2.2 

2º LC 
2º-LCB2.2.2-Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

Distingue de forma xeral e con axuda entre algunhas tipoloxías textuais en textos do 
ámbito social e escolar. 

LC-B2.2 

2º LC 2º-LCB2.3.1-Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. Activa, de forma guiada, algúns dos coñecementos previos para comprender un texto. LC-B2.3 

2º LC 
2º-LCB2.3.2-Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións 
redundantes 

Formula hipóteses sinxelas sobre o contido do texto a partir das ilustracións redundantes. LC-B2.3 

2º LC 
2º-LCB2.3.3-Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece no 
texto. 

Igual. LC-B2.3 

2º LC 2º-LCB2.4.1-Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria. Igual. LC-B2.4 

2º LC 2º-LCB2.4.2-Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras. Igual. LC-B2.4 

2º LC 
2º-LCB2.5.1-Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e textos en 
soporte informático para obter información sobre libros do seu interese. 

Emprega a biblioteca de xeito guiado como fonte de información. LC-B2.5 

2º LC 2º-LCB2.6.1-Coida, conserva e organiza os seus libros. Igual. LC-B2.6 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

2º LC 

2º-LCB3.1.1-Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa)e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 
instrucións, receitas, textos literarios 

Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do 
ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa)e 
respectando frecuentemente as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos 
informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios 

LC-B3.1 

2º LC 2º-LCB3.1.2-Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 
Mostra interese en presentar os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando 
riscos, etc. 

LC-B3.1 
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2º LC 
2º-LCB3.2.1-Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

Igual. LC-B3.2 

2º LC 
2º-LCB3.3.1-Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión ortográfica 
na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e escolar. 

Revisa a ortografía na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal, 
social e escolar. 

LC-B3.3 

2º LC 
2º-LCB3.4.2-Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de 
carácter redundante co contido. 

Igual LC-B3.4 

Bloque 4: Coñecemento da língua 

2º LC 
2º-LCB4.1.1-Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, 
verbo. 

Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo. LC-B4.1 

2º LC 2º-LCB4.2.1-Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. Utiliza sinónimos e antónimos na expresión oral e escrita. LC-B4.2 

2º LC 2º-LCB4.2.2-Forma palabras compostas a partir de palabras simples. Iniciase na formación de  palabras compostas a partir de palabras simples. LC-B4.2 

2º LC 
2º-LCB4.3.1-Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á 
escritura de textos sinxelos. 

Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á 
escritura de textos sinxelos. 

LC-B4.3 

2º LC 2º-LCB4.4.1-Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral. LC-B4.4 

2º LC 2º-LCB4.4.2-Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. Igual LC-B4.4 

2º LC 2º-LCB4.4.3-Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. Igual LC-B4.4 

Bloque 5: Educación Literaria 

2º LC 
2º-LCB5.1.1-Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, poesía, 
cómics, refráns e adiviñas 

Identifica de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, poesía,  e adiviñas LC-B5.1 

2º LC 
2º-LCB5.2.1-Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos . LC-B5.2 

2º LC 
2º-LCB5.3.1-Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, 
adiviñas. 

Iniciase na valoración dos recursos literarios da tradición oral. cancións , contos e 
adiviñas. 

LC-B5.3 

2º LC 
2º-LCB5.5.1-Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos ) a partir de pautas ou modelos dados. LC-B5.5 

2º LC 2º-LCB5.6.1-Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas. Reproduce con axuda ,textos orais moi breves e sinxelos: cancións. LC-B5.6 
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2º LC 
2º-LCB5.7.1-Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa 
idade. 

Iniciase a dramatización , de xeito cooperativo, de sinxelos textos literarios, a partir de 
pautas ou modelos dados, e axeitado a súa idade. 

LC-B5.7 

2º LC 
2º-LCB5.8.1-Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo 
de comunicación e como recurso de lecer persoal. 

Igual. LC-B5.8 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión dos traballos/tarefas/fichas requiridas, valorando a orde, limpeza... 

 

Instrumentos: 
- Traballos/tarefas/fichas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso (en relación á 3ª avaliación e á avaliación ordinaria) será o resultado de sumar as notas da 
1ª e 2ª avaliación, dividindo o resultado entre 2.  
A maiores terase en conta a presentación, ou a non presentación dos diferentes traballos, para poder subir, ou non 
subir, esa cualificación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Diversidade de actividades, sobre todo de repaso, dos diferentes contidos que se levaron a cabo no 1º e no 2º 
trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Explicacións por escrito (en forma de resumos, esquemas, cadros, exemplificacións...) e tamén a través de vídeos e/ou     
audios. 

Materiais e recursos        Libros de texto, cadernos, fichas, material audiovisual, recursos dixitais, etc. 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Vía telefónica, whatsapp, abalar e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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CURSO: 2º 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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PERFIL DE ÁREA 

Área: LG 

Nivel Área Estándar Grao mínimo (indicador de logro) Criterio 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar 

2º LG 
2º-LGB1.1.1-Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da 
radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

Igual. LG-B1.1 

2º LG 2º-LGB1.1.2-Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información. Igual. LG-B1.1 

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

Igual. LG-B1.2 

2º LG 
2º-LGB1.3.1-Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 

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

LG-B1.3 

2º LG 
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. 

Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. LG-B1.3 

2º LG 
2º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais 
sobre o seu contido. 

Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde, con axuda, preguntas 
elementais sobre o seu contido. 

LG-B1.3 

2º LG 2º-LGB1.3.4-Participa no traballo en grupo. Participa no traballo en pequeno grupo. LG-B1.3 

2º LG 
2º-LGB1.4.1-Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións, sen 
interromper. 

Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións. LG-B1.4 

2º LG 2º-LGB1.4.2-Respecta as opinións da persoa que fala. Igual. LG-B1.4 

2º LG 2º-LGB1.5.1-Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. LG-B1.5 

2º LG 2º-LGB1.5.2-Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. Igual. LG-B1.5 

2º LG 
2º-LGB1.5.3-Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora 
o seu uso fóra dela. 

Iníciase no uso da lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula. LG-B1.5 

2º LG 2º-LGB1.5.4-Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. Igual. LG-B1.5 
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2º LG 
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. 

Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral breve amososando interese e unha 
actitude receptiva de escoita. 

LG-B1.5 

2º LG 2º-LGB1.5.6-Participa na conversa formulando e contestando preguntas. Participa na conversa formulando e contestando preguntas, con axuda. LG-B1.5 

2º LG 
2º-LGB1.6.1-Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

Iníciase no uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

LG-B1.6 

2º LG 2º-LGB1.7.1-Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. Igual LG-B1.7 

2º LG 
2º-LGB1.8.1-Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega. 

Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada. LG-B1.8 

2º LG 2º-LGB1.9.1-Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. Igual. LG-B1.9 

2º LG 
2º-LGB1.9.2-Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao xénero, 
ás razas e ás etnias. 

Iníciase no uso dunha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial as referentes ao 
xénero, ás razas e ás etnias. 

LG-B1.9 

2º LG 
2º-LGB1.10.1-Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, 
educación, medios de comunicación... 

Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais do seu ámbito. LG-B1.10 

2º LG 
2º-LGB1.10.2-Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

Igual. LG-B1.10 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler 

2º LG 
2º-LGB2.1.1-Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de comunicación. 

Comprende a información relevante de textos sinxelos e con axuda, sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado. 

LG-B2.1 

2º LG 
2º-LGB2.1.2-Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

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

LG-B2.1 

2º LG 
2º-LGB2.1.3-Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

Localiza información con axuda en textos vinculados á experiencia. LG-B2.1 

2º LG 2º-LGB2.2.1-Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. Igual. LG-B2.2 

2º LG 2º-LGB2.3.1-Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos sinxelos. LG-B2.3 

2º LG 2º-LGB2.3.2-Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. Le textos sinxelos en voz alta acadando progresivamente unha velocidade axeitada. LG-B2.3 
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2º LG 2º-LGB2.3.3-Fai lecturas dramatizadas de textos. Fai lectura dramatizadas de textos sinxelos. LG-B2.3 

2º LG 
2º-LGB2.4.1-Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

Usa a biblioteca de aula con axuda, para obter datos e informacións, e colabora no seu 
coidado e mellora. 

LG-B2.4 

2º LG 
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 

Coñece, de xeito, xeral o funcionamento da biblioteca de aula e de centro, como 
instrumento cotián. 

LG-B2.4 

2º LG 2º-LGB2.5.1-Coida, conserva e organiza os seus libros. Igual. LG-B2.5 

2º LG 
2º-LGB2.6.1-Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de 
lecer. 

Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e de lecer. LG-B2.6 

2º LG 
2º-LGB2.7.1-Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus gustos e 
preferencias. 

Selecciona textos do seu interese en función dos seus gustos e preferencias. LG-B2.7 

2º LG 2º-LGB2.7.2-Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. LG-B2.7 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

2º LG 
2º-LGB3.1.1-Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais deses textos. 

Escribe textos sinxelos empregando as características habituais de cada tipo. LG-B3.1 

2º LG 2º-LGB3.1.2-Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. Elabora textos sinxelos e creativos. LG-B3.1 

2º LG 
2º-LGB3.1.3-Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de 
exclamación e interrogación. 

Emprega nos seus escritos algunhas normas ortográficas. LG-B3.1 

2º LG 
2º-LGB3.1.4-Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das 
maiúsculas. 

Emprega de forma habitual as maiúsculas. LG-B3.1 

2º LG 
2º-LGB3.1.5-Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, descricións e 
explicacións elementais) ou cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de 
foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia. 

Compón con axuda textos sinxelos. LG-B3.1 

2º LG 
2º-LGB3.2.1-Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic. 

Elabora e ilustra textos sinxelos. LG-B3.2 

2º LG 2º-LGB3.4.1-Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. Igual. LG-B3.4 

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

Mostra interese en presentar os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando 
riscos, etc. 

LG-B3.5 
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2º LG 2º-LGB3.5.2-Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. Igual. LG-B3.5 

Bloque 4: Coñecemento da lingua 

2º LG 
2º-LGB4.1.1-Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, 
palabras e sílabas. 

Recoñece e distingue entre sílabas, palabras e enunciados. LG-B4.1 

2º LG 2º-LGB4.1.2-Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. Igual LG-B4.1 

2º LG 2º-LGB4.1.3-Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. identifica nomes comúns e propios LG-B4.1 

2º LG 2º-LGB4.1.4-Sinala o xénero e número de palabras dadas Identifica o xénero e número das palabras LG-B4.1 

2º LG 
2º-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. 

Coñece algunhas normas ortográficas sinxelas. LG-B4.2 

2º LG 2º-LGB4.3.1-Recoñece a relación entre son e grafía. Ininiciase no recoñecemento entre son e grafía LG-B4.3 

2º LG 2º-LGB4.3.2-Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. Identifica as palabras como unidades da lingua LG-B4.3 

2º LG 2º-LGB4.4.1-Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. Relaciona certas diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita LG-B4.4 

 

2º LG 
2º-LGB4.5.1-Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, 
léxicos) das linguas que coñece. 

Dase de contas as similitudes e diferencias evidentes das linguas que coñece. LG-B4.5 

Bloque 5: Educación literaria 

2º LG 
2º-LGB5.1.1-Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, 
adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

Identifica contos breves, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, etc. LG-B5.1 

2º LG 
2º-LGB5.1.2-Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

Igual LG-B5.1 

2º LG 
2º-LGB5.2.1-Le de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora 

Igual LG-B5.2 

2º LG 
2º-LGB5.2.2-Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade lectora. 

Igual LG-B5.2 
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2º LG 
2º-LGB5.3.1-Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos sinxelos 
dados, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. 

Recrea e compón, con axuda, sinxelos re relatos preves, a partir de modelos sinxelos 
dados. 

LG-B5.3 

2º LG 2º-LGB5.4.1-Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade. Igual LG-B5.4 

2º LG 
2º-LGB5.5.1-Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como 
recurso de gozo persoal. 

Igual LG-B5.5 

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

Comeza a mostrar curiosidades por coñecer outros costumes e formas de relacións 
social, respectando e valorando a diversidade cultural 

LG-B5.6 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión dos traballos/tarefas/fichas requiridas, valorando a orde, limpeza... 

 

Instrumentos: 
- Traballos/tarefas/fichas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso (en relación á 3ª avaliación e á avaliación ordinaria) será o resultado de sumar as notas da 
1ª e 2ª avaliación, dividindo o resultado entre 2.  
A maiores terase en conta a presentación, ou a non presentación dos diferentes traballos, para poder subir, ou non 
subir, esa cualificación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Diversidade de actividades, sobre todo de repaso, dos diferentes contidos que se levaron a cabo no 1º e no 2º 
trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Explicacións por escrito (en forma de resumos, esquemas, cadros, exemplificacións...) e tamén a través de vídeos e/ou     
audios. 

Materiais e recursos        Libros de texto, cadernos, fichas, material audiovisual, recursos dixitais, etc. 
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3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Vía telefónica, whatsapp, abalar e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico                                    

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e criterios. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 

   

 

 

Currículo de Matemáticas en 2º 

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C] 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

2º MT g,e MT-B1.1-Resolución de problemas que 
impliquen a realización de cálculos, 
explicando oralmente o significado dos datos, 
a situación planeada, o proceso seguido e as 
solucións obtidas. 
 

MT-B1.1-Resolver problemas sinxelos relacionados 
con obxectos, feitos e situacións da vida cotiá e 
explicar oralmente o proceso seguido para a súa 
resolución. 

2º-MTB1.1.1-Explica oralmente o proceso seguido para resolver un 
problema. [CMCT CCL] 
 
 

2º MT g,b MT-B1.2-Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 
 

MT-B1.2-Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais polo traballo matemático ben feito. 

2º-MTB1.2.1-Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo 
limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto que se vaia 
traballar na área de Matemáticas. [CMCT CAA] 
 
 

2º MT b,g MT-B1.3-Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe. 
 

MT-B1.3-Utilizar, coa guía do mestre ou da mestra, 
os medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
e para a resolución de problemas. 

2º-MTB1.3.1-Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 
[CMCT CD CAA] 
 
 

Bloque 2: Números 

2º MT e,g MT-B2.1-Números naturais ata o 999. 
MT-B2.2-Nome e grafía dos números ata o 
999. 
MT-B2.3-Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas e centenas 
MT-B2.4-O sistema de numeración decimal: 
valor de posición das cifras. 
MT-B2.5-Identifica o número anterior e o 
seguinte a un dado 
MT-B2.6-Identifica o número maior, o menor 
e o igual a un dado. 
MT-B2.7-Redondear, aproximar e estimar. 
MT-B2.8-Construción de series ascendentes 
e descendentes. 
 

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

2º-MTB2.1.1-Le, escribe e ordena números ata o 999. [CMCT CCL] 
 
2º-MTB2.1.2-Identifica o valor de posición das cifras en situacións e 
contextos reais. [CMCT CAA] 
 
2º-MTB2.1.3-Realiza correctamente series tanto ascendentes como 
descendentes [CMCT CAA] 
 
 

2º MT b,e,g MT-B2.9-Números pares e impares. 
MT-B2.10-Identifica e relaciona os números 
ordinais do 1º ao 10º. 
MT-B2.11-Utilización dos números ordinais. 
Comparación de números. 
MT-B2.3-Equivalencias entre os elementos 

MT-B2.2-Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

2º-MTB2.2.1-Utiliza os números ordinais en contextos reais. [CMCT] 
 
2º-MTB2.2.2-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 
naturais ata o 999. [CMCT CAA CCL] 
 
2º-MTB2.2.3-Descompón e compón números naturais, interpretando o 
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do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas e centenas. 
 

valor de posición de cada unha das súas cifras. [CMCT] 
 
2º-MTB2.2.4-Identifica os números pares e os impares. [CMCT] 
 
 

2º MT b,g MT-B2.12-Iniciación no desenvolvemento de 
estratexias persoais de cálculo mental. 
MT-B2.13-Gusto pola presentación ordenada 
e limpa dos cálculos e dos resultados. 
MT-B2.14-Cálculo de sumas e restas con 
levadas. 
MT-B2.15-Propiedades conmutativa e 
asociativa da suma. 
MT-B2.16-Proba da resta. 
MT-B2.17-Cálculo de multiplicacións. 
MT-B2.18-Construción das táboas de 
multiplicar e apoiándose no número de 
veces, suma repetida, disposición en 
cuadrículas... 
MT-B2.19-Termos da suma, resta e 
multiplicación. 
MT-B2.20-Utilización en situacións familiares 
da sumas, restas e multiplicacións. 
 

MT-B2.3-Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

2º-MTB2.3.1-. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e 
resta na resolución de problemas contextualizados. [CMCT CAA] 
 
2º-MTB2.3.2-Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da 
multiplicación na resolución de problemas contextualizados. [CMCT 
CAA] 
 
2º-MTB2.3.3-Resolve operacións con cálculo mental. [CMCT CAA] 
 
 

2º MT b,g MT-B2.21-Resolución de problemas da vida 
cotiá. 
 

MT-B2.4-Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de problemas. 

2º-MTB2.4.1-Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados. [CMCT CAA] 
 
2º-MTB2.4.2-Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 
[CMCT CSIEE CAA] 
 
 

Bloque 3: Medida 

2º MT g MT-B3.1-Unidades de lonxitude: quilómetro, 
metro e centímetro. 
MT-B3.2-Unidades de peso: quilo, medio 
quilo e cuarto de quilo. 
MT-B3.3-Unidades de capacidade: litro, 
medio litro e cuarto de litro. 
MT-B3.4-Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 
MT-B3.5-Realización de medicións. 
 

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

2º-MTB3.1.1-Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como 
unidades de medida de lonxitude. [CMCT] 
 
 

2º MT g MT-B3.1-Unidades de lonxitude: quilómetro, 
metro e centímetro. 
MT-B3.2-Unidades de peso: quilo, medio 
quilo e cuarto de quilo. 
MT-B3.3-Unidades de capacidade: litro, 
medio litro e cuarto de litro. 

MT-B3.2-Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e 
o cuarto quilo como unidades de medida de peso. 

2º-MTB3.2.1-Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo 
como unidades de medida de peso. [CMCT] 
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MT-B3.4-Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 
MT-B3.5-Realización de medicións. 
 

2º MT g MT-B3.1-Unidades de lonxitude: quilómetro, 
metro e centímetro. 
MT-B3.2-Unidades de peso: quilo, medio 
quilo e cuarto de quilo. 
MT-B3.3-Unidades de capacidade: litro, 
medio litro e cuarto de litro. 
MT-B3.4-Elección da unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 
MT-B3.5-Realización de medicións. 
 

MT-B3.3-Coñecer e utilizar o litro, medio litro e 
cuarto litro como unidades de medida de 
capacidade. 

2º-MTB3.3.1-Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como 
unidades de medida de capacidade [CMCT] 
 
 

2º MT g,b MT-B3.6-Unidades de medida do tempo e as 
súas relacións: minuto, hora, día, semana e 
ano. 
MT-B3.7-Lectura en reloxos analóxicos e 
dixitais 
 

MT-B3.4-Coñece as unidades básicas de medida 
do tempo e as súas relacións, utilizándoas para 
resolver problemas da vida diaria. 

2º-MTB3.4.1-Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, 
medias e cuartos) [CMCT] 
 
2º-MTB3.4.2-Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as 
medidas temporais axeitadas e as súas relación. [CMCT CAA] 
 
 

2º MT b,g MT-B3.8-O sistema monetario da Unión 
Europea. Unidade principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes 
MT-B3.9-Manexo de prezos de artigos 
cotiáns 
MT-B3.10-Equivalencias entre moedas e 
billetes. 
 

MT-B3.5-Coñece o valor e as equivalencias entre 
as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

2º-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. [CMCT CAA CSC] 
 
 

2º MT h,g MT-B3.11-Resolución de problemas de 
medida. 
 

MT-B3.6-Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de problemas. 

2º-MTB3.6.1-Resolve problemas sinxelos de medida. [CMCT CAA] 
 
2º-MTB3.6.2-Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 
problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos 
resultados. [CMCT CAA CSIEE] 
 
 

Bloque 4: Xeometría 

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-B4.4-Tipos de triángulos: equilátero, 
isóscele e escaleno. 
MT-B4.5-Tipos de triángulos: equilátero, 
isóscele e escaleno. 
 

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

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

2º MT b,g MT-B4.8-Interpretación, descrición e 
elaboración de esbozos de itinerarios 
sinxelos. 

MT-B4.4-Interpretar representacións espaciais 
realizadas a partir de sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións familiares. 

2º-MTB4.4.1-Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. [CMCT 
CAA] 
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MT-B4.9-Uso de vocabulario xeométrico para 
describir itinerarios. 
 

 

2º MT b,g MT-B4.10-Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá 
explicando oralmente por escrito o 
procedemento seguido e as solución obtidas. 
 

MT-B4.5-Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá axeitados 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. 

2º-MTB4.5.1-Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos traballados. [CMCT CAA] 
 
2º-MTB4.5.2-Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 
[CMCT CAA CSIEE] 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Revisión dos traballos/tarefas/fichas requiridas, valorando a orde, limpeza... 

 

Instrumentos: 
- Traballos/tarefas/fichas. 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso (en relación á 3ª avaliación e á avaliación ordinaria) será o resultado de sumar as notas da 
1ª e 2ª avaliación, dividindo o resultado entre 2.  
A maiores terase en conta a presentación, ou a non presentación dos diferentes traballos, para poder subir, ou non 
subir, esa cualificación. 
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Diversidade de actividades, sobre todo de repaso, dos diferentes contidos que se levaron a cabo no 1º e no 2º 
trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Explicacións por escrito (en forma de resumos, esquemas, cadros, exemplificacións...) e tamén a través de vídeos e/ou     
audios. 

Materiais e recursos        Libros de texto, cadernos, fichas, material audiovisual, recursos dixitais, etc. 
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1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Vía telefónica, whatsapp, abalar e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

 
4. Información e publicidad
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PLE 2º 
 

Criterios de avaliación Estándares  - [C.C] 

Bloque 1: Comprensión de textos orais 

PLE-B1.1-Comprender o sentido xeral de textos 
orais propios da súa idade (contos breves e moi 
sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) 
emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 
e de viva voz ou por medios técnicos que non 
distorsionen a percepción da mensaxe, con 
apoio visual moi redundante que axude á 
comprensión. 

2º-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. [CCL] 
 
 

PLE-B1.2-Comprender preguntas e informacións 
relativas á información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos ?), instrucións e peticións 
elementais relativas ao comportamento na aula. 

2º-PLEB1.2-Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio 
visual. [CCL] 
 
 

PLE-B1.3-Facer hipóteses sobre o posible 
sentido dun texto apoiándose en elementos 
paraverbais evidentes e en situacións de 
comunicación familiares. 

2º-PLEB1.3-Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 
dos e das demais. [CCL CAA] 
 
 

PLE-B1.4-Discriminar patróns sonoros, rítmicos e 
de entoación básicos. 

2º-PLEB1.4-Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit down). [CCL] 
 
 

Bloque 2: Producións de textos orais 

PLE-B2.1-Falar de si mesmo/a e das persoas da 
súa contorna inmediata, de lugares e obxectos, 
así como de expresar os seus gustos e 
intereses, usando expresións e frases sinxelas e 
de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos (and/or). 

2º-PLEB2.1-Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome 
e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) 
cunha pronuncia e entoación comprensibles. [CCL] 
 
 

PLE-B2.2-Participar activamente en conversas 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade inmediata 
ou sobre temas moi familiares, aínda que en 
ocasións a pronuncia non sexa tan clara e poida 
provocar confusións lingüísticas. 

2º-PLEB2.2-Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
(nome, idade, gustos). [CCL] 
 
 

PLE-B2.3-Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

2º-PLEB2.3-Amosa unha actitude de escoita atenta [CSC] 
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2º-PLEB2.4-Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, 
rimas) aprendidos a través de xogos. [CLC] 
 
2º-PLEB2.5-Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 
[CSC] 
 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

PLE-B3.1-Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en textos 
simples e breves relacionados con temas 
familiares e de interese para o alumnado, que 
contan con apoio visual. 

2º-PLEB3.1-Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas 
cos temas traballados previamente de forma oral. [CCL] 
 
 

PLE-B3.2-Utilizar e aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a e as ideas principais do texto. 

2º-PLEB3.2-Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual e identifica os e as personaxes principais. [CCL] 
 
 

PLE-B3.3-Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas básicas relacionados coas 
convencións ortográficas básicas que expresan 
pausas, exclamacións e interrogacións. 

2º-PLEB3.3-Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do mesmo e 
das imaxes que o ilustran. [CCL CAA] 
 
 

PLE-B3.4-Ler en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados oralmente, 
amosando una entoación e pronuncia adecuadas 

2º-PLEB3.4-Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles. [CCL CAA] 
 
 

Bloque 4: Produción de textos escritos 

PLE-B4.1-Escribir textos moi curtos e sinxelos, 
compostos de frases simples illadas, nun rexistro 
neutro, utilizando con razoable corrección as 
convencións ortográficas e os principais signos 
de puntuación, para falar de si mesmo, da súa 
contorna máis inmediata e de aspectos da súa 
vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

2º-PLEB4.1-Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. [CCL] 
 
 

PLE-B4.2-Utilizar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a produción de textos escritos. 

2º-PLEB4.2-Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. [CCL] 
 
 

PLE-B4.3-Aplicar patróns gráficos e convencións 
ortográficas básicas para escribir con razoable 
corrección palabras curtas que utiliza 

2º-PLEB4.3-Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura. [CCL CAA] 
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normalmente ao falar, pero non necesariamente 
cunha ortografía totalmente normalizada. 

2º-PLEB4.4-Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...). 
[CCL CAA] 
 
2º-PLEB4.5-Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da ortografía e doutros aspectos relacionados coa 
secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 
[CCL] 
 
 

Bloque 5: Coñecemento da lingua en consciencia intercultural 

PLE-B5.1-Identificar aspectos socioculturais 
básicos concretos e significativos e aplicar os 
coñecementos adquiridos sobre estes a unha 
comprensión adecuada do texto. 

2º-PLEB5.1-Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas) e compáraos cos propios, amosando unha 
actitude de apertura cara ao diferente. [CCL CAA CSC] 
 
 

PLE-B5.2-Amosar curiosidade pola lingua e 
desexos de participar en actividades individuais 
ou colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo 

2º-PLEB5.2-Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.3-Iniciar e rematar as interaccións 
adecuadamente. 

2º-PLEB5.3-Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e do e das 
demais [CCL] 
 
 

PLE-B5.4-Obter e dar información básica 
persoal, á súa contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación propia da aula. 

2º-PLEB5.4-Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
Thank you, escuse me...) [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.5-Expresar nocións moi básicas e 
elementais relativas a tamaño, cantidade, 
posesión, número calidades físicas, forma e cor. 

2º-PLEB5.5-Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa 
idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. [CCL] 
 
 

PLE-B5.6-Comprender e expresar a posesión 2º-PLEB5.6-Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando 
as fórmulas de cortesía básicas. [CCL] 
 
 

PLE-B5.7-Expresar e identificar os seus gustos. 2º-PLEB5.7-Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha terceira 
persoa. [CCL] 
 
 

PLE-B5.8-Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 
realizar as funcións comunicativas propias do 

2º-PLEB5.8-Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. [CCL] 
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seu nivel. 

PLE-B5.9-Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

2º-PLEB5.9-Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos máis básicos. [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.10-Utilizar estruturas sintácticas básicas 
(p. e. enlazar palabras ou grupos de palabras 
con conectores básicos como ?e, ou?, 
adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

2º-PLEB5.10-Diferenza preguntas e respostas moi sinxelas [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.11-Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

2º-PLEB5.11-Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades. [CCL] 
 
 

PLE-B5.12-Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

2º-PLEB5.12-Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc. [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.13-Recoñecer e utilizar un repertorio 
limitado de léxico de alta frecuencia relativo a 
situacións cotiás e temas habituais e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

2º-PLEB5.13-Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored...). [CCL CAA] 
 
 

PLE-B5.14-Valorar as linguas estranxeiras como 
instrumento de comunicación. 

2º-PLEB5.14-Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico 
traballado previamente de forma oral [CCL CSC] 
 
 

PLE-B5.15-Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada. 

2º-PLEB5.15-Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. [CCL] 
 
2º-PLEB5.16-Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. [CCL] 
 
 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 
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Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, Análisis de producciones de los 
alumnos, Pruebas especí ficas. 

 Instrumentos: Diarios de clase, Textos escritos, Producciones orales, 
Resolución de ejercicios y   problemas, Abiertas 

 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: evaluación 
sumativa do 1º e 2º trimestre. Valoración á alza da atención as actividades 
propostos durante o Estado de Alarma. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Valoración do 1º e 2º trimestres. 

Criterios de cualificación: Os memos adoptados no 1º e 2º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os mesmos que o resto do 
alumnado do seu curso de referencia 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades Repaso, reforzo e ampliación 

Alumno con materias suspensas recuperación e repaso individualizado 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía online. Todo o alumnado está conectado. Emprego da 

Páxina Web do centro. 

Materiais e recursos Arquivos preparados pola Mestre de forma específica para cada curso e 

materia, tanto de titoría como de especialidade. Emprego de páxinas 

webs na especialidade impartida en educación infantil. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Emprego do email. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar na propia vida o desexo de ser feliz. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz. 

Coñecer o relato bíblico “O Paraíso”. Le e comprende o relato bíblico do Paraíso.   

Recoñecer e interiorizar o valor da amizade.  Enumera formas de practicar a amizade. 

Ler e comprender o relato: «O patriarca Abrahán». Coñece  a promesa feita por Deus a Abrahán. 

Aprender o significado do tempo de Advento. Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 

Identificar o significado profundo do Nadal. Coñece o relato do nacemento de Xesús e a anuncio aos pastores. 

Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos. 
 Coñece e é quen de contar algún relato bíblico. 

 

Expresar a finalidade de «A tenda do Encontro».  Expresa a función que tiña «A tenda do Encontro». 

Descubrir en que consiste o valor do amor. Identifica a Deus como fonte de amor. 

Observar e comprender os signos presentes na liturxia bautismal. Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental 

Ler e comprender a historia bíblica «O Bautismo de Xesús». Describe o símbolo do Bautismo que aparece no relato. 

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Observación directa . 

Instrumentos: 
Rexistro anecdótico, diario de clase . 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota media do primeiro e segundo trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades elaboradas para ser subidas á aula virtual. Enfocadas a que o 
alumnado recorde o xa dado no primeiro e segundo trimestre. Pequenas 
lecturas , exercicios simples que se fan sin ter que imprimir e coa solución 
ao final da ficha para que comproben, realizar un debuxo sinxelo e 
visualización de pequenos vídeos relacionados co tema tratado, con 
enlaces a youtube. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos Pdfs por curso e por semana subidos á aula virtual 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Mediante a aula virtual, correo electrónico ou en casos por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



Valores Sociais e Cívicos, 2º de Primaria

CENTRO: CEIP FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA
CURSO: 2º
MATERIA: Valores Sociais e Cívicos
DEPARTAMENTO: Primaria
DATA: 12-5-2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe

  1.  Consolidar unha forma persoal de ser respectable e digna.   1.1.  Explica a importancia de quererse a un mesmo e de querer Aos demais.

  1.2.  Actúa de xeito respectable e digno.

  2.  Asumir as calidades propias como un punto de partida para mellorar 
mediante o esforzo.

  2.1.  Recoñece as súas calidades, aprecia as súas virtudes e asume os seus 
defectos.

  3.  Esforzarse para conseguir alcanzar metas positivamente valiosas individuais 
e colectivas.

  3.1.  Xera confianza nos seus compañeiros a través do seu esforzo.

  4.  Valorar a importancia da perseveranza na construción da personalidade.   4.1.  Recoñece, describe e aprecia estratexias de resiliencia.

  4.2.  Representa a súa personalidade de xeito positivo.

  5.  Adquirir capacidades que permitan decidir con independencia.   5.1.  Expresa oralmente e por escrito os seus sentimentos e emocións de xeito 
adecuado.

  6.  Mellorar na resistencia á frustración como algo conveniente para superar as 
dificultades da vida.

  6.1.  Reflexiona sobre as dificultades e o mellor modo de solucionalas.

  7.  Entender a importancia de dereitos básicos como é a educación.   7.1.  Entende a importancia dunha boa educación.

  7.2.  Intenta mellorar os seus hábitos escolares.

  8.  Establecer relacións persoais baseadas no respecto aos demais.   8.1.  Asume a igualdade de dereitos a pesar das diferenzas persoais.

  9.  Respectar as diferenzas persoais e contribuír á mellora das relacións cos   9.1.  Mostra unha actitude tolerante cara aos demais.



compañeiros.

  1.  Utilizar a linguaxe non verbal de xeito adecuado.   1.1.  Percibe a relación entre os xestos e as emocións persoais.

  2.  Escoitar e sentir de xeito empático, desenvolvendo relacións de 
amizade.

  2.1.  Valora a amizade.

  2.2.  Capta as emocións das persoas que o rodean.

  3.  Organizar os argumentos de xeito adecuado.   3.1.  Entende a importancia de pensar ben o que desexa comunicar.

  3.2.  Utiliza a linguaxe dun xeito adecuado ás circunstancias.

  4.  Comunicar eficazmente sentimentos.   4.1.  Comunica os sentimentos mediante as expresións.

  5.  Establecer relacións persoais positivas cos compañeiros.   5.1.  Recoñece actitudes agresivas e os perigos que levan consigo.

  5.2.  Sabe actuar de xeito asertivo ante os demais.

  7.  Implicarse no respecto ás normas do fogar e do centro escolar.   7.1.  Coñece e asume que existen obrigas que debe cumprir.

  7.2.  Colabora na casa e no centro escolar.

  1.  Recoñecer e respectar as normas da clase.   1.1.  Recorda e expón as normas principais de conduta na aula.

  1.2.  Respecta as normas da clase.



  2.  Respectar as normas de boa conduta e actuar de xeito democrático   2.1.  Entende o valor das normas de boa conduta.

  2.2.  Intenta comportarse de xeito democrático e respectuoso.

  3.  Rexeitar a discriminación e colaborar cos compañeiros.   3.1.  Traballa en equipo colaborando positivamente.

  3.2.  Entende a necesidade de axustarse a normas.

  3.3.  Rexeita a discriminación.

  4.  Entender a importancia do cumprimento dos deberes no fogar.   4.1.  Recoñece a existencia de deberes na convivencia doméstica.

  4.2.  Trata de cumprir as obrigas no fogar.

  5.  Participar de xeito activo na vida cívica asumindo a importancia do respecto 
ás normas.

  5.1.  Coñece e asume a existencia de normas sociais.

  5.2.  Cumpre normas que axudan a protexerse a si mesmo

  6.  Contribuír á conservación do medio.   6.1.  Aprende e explica a importancia de conservar o medio.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Instrumentos:

A avaliación apoiarase nos resultados acadados principalmente no 1º
e 2º trimestre. Tamén será tido en conta a supervisión de actividades
que comparta o alumnado co mestre. 

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

O curso  presencial  dáse por  finalizado  no  2º  trimestre,  pero  o  3º
trimestre pode influír sempre de forma positiva de cara á cualificación.

Criterios para a promoción final de curso: 

O alumnado promocionará ao nivel seguinte sempre que desenvolva
de  forma  global  as  competencias  clave  e  supere  os  estándares
mínimos establecidos.

No caso dunha ou varias materias suspensas no 1º e 2º trimestre
será o equipo docente, e especialmente a figura do titor o que decida
a promoción do alumno e alumna se consideran que este último 3º
trimestre o alumnado os deu  acadado  coas medidas de reforzo e
repaso.  Poderase  promocionar  con  dúas  materias  non  superadas,
sempre e cando estas dúas non sexan conxuntamente lingua castelá,
lingua galega ou matemáticas.

Avaliación de
materias

pendentes

  Criterios de cualificación:

Nas cualificacións terá máis peso as do 1º e 2º trimestre, e no terceiro
o  traballo  realizado  terá  sido  en  conta  de  xeito  positivo  e  para
recuperar  as  competencias  e  estándares  que  non  foro  acadados
anteriormente.

Procedementos e instrumentos de reforzo:

O  alumnado  recibirá  material  de  reforzo  daqueles  contidos  que
necesite recuperar, ademais de recibir supervisión e axuda por parte
do titor.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades

As actividades serán principalmente de repaso e reforzo. Farase
especial incidencia nas explicacións, e cada unha das actividades
irá  sempre  acompañada  da  teoría  correspondente.  Tamén  se
crearán  actividades  e  probas  na  aula  virtual  para  reforzar  e
supervisar o traballo.

Metodoloxía 

A  metodoloxía  recorre ao  uso  da  Aula  Virtual  e  do  correo
electrónico coma canles principais de comunicación e traballo.

Seguiranse os principios de:

-Tratamento  dos  contidos  mediante  un  enfoque  globalizado e
interdisciplinario.
-Potenciar  e  exploración,  investigación  e  busca  por  parte  do
alumnado, de solución propias.
-Respectar as peculiaridades de cada grupo e de cada neno/a en
concreto.
-Promover o desenvolvemento de competencias clave.
-Aprendizaxes significativos.
-Partir  das actividades  máis doadas e cometidas as difíciles  e
descoñecidas.
-Reforzo positivo: eloxiando os progresos do alumnado, motivalos
e animalos.
-Participación  activa  do  alumnado  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe  de  forma  que  se  senta  protagonista  e  elemento
activo.

Materiais e recursos Caderno, libros e diversos recursos dixitais.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As canles de comunicación coas familias realízase principalmente a través do

correo electrónico, do móbil, dos foros, e da plataforma Abalar Móbil. 

Publicidade Esta información atoparase dispoñible para a súa consulta na páxina web do

centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplopezestrada/

