
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
8 

CENTRO: CEIP MANUEL LUIS ACUÑA 
CURSO: 2º DE PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
 

  

 

 
 
 

 

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. 

CENTRO:  CEIP MANUEL LUIS ACUÑA 

CURSO:  2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIA:  CIENCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO: 

DATA: 05-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
8 

CENTRO: CEIP MANUEL LUIS ACUÑA 
CURSO: 2º DE PRIMARIA 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
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 publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Identificar os astros do sistema solar e a situación da Terra e da Lúa 
neste. 

1.1  Identifica a Terra como parte dun conxunto de corpos celestes que xiran 
ao redor do Sol. (CCL, CMCCT). 

1.2   Localiza o Sol no centro do sistema solar e nomea os planetas que 
forman parte deste. (CCL, CMCCT). 

1.3 . Identifica e nomea as fases lunares. (CMCCT).  

2. Explicar as características básicas da Terra e os movementos que 
realiza, identificando o movemento de rotación e de translación, e as 
súas consecuencias.  

2.1. Explica o movemento de rotacióne traslación terrestres e as súas 
consecuencias. (CCL, CMCCT). 

2.2  . Identifica as estacións, fixa a súa duración, e describe a luz solar nelas. 
(CMCCT).  

3. Nomear e identificar as capas que forman a Terra.  3.1 Nomea e identifica as capas que forman a Terra (CMCCT). 

4. . Explicar que é unha paisaxe, identificar os principais elementos que 
a compoñen.  

4.1   Define paisaxe e identifica os elementos da paisaxe describindo as súas 
características principais. 

 4.2.  Identifica distintos tipos de paisaxe e enumera as modificacións que 
sofren tanto por causas naturais como pola acción humana. (CCL, CMCCT).  

5. Explicar, de maneira sinxela, os elementos que forman o medio 
natural, identificando as actividades humanas que orixinan 
desequilibrios nel e espertando actitudes de defensa, respecto e 
recuperación do medio natural. 

5.1  2.1. Identifica e describe oralmente e de maneira sinxela as alteracións e 
desequilibrios que os seres humanos producimos no medio natural. (CCL, 
CMCCT). 

5.2  Coñece os elementos que conforman a paisaxe de montaña (CMCCT). 

 5.3  Identifica os elementos propios dunha paisaxe de costa (CMCCT). 

6.  Explicar as consecuencias da acción humana sobre a paisaxe natural, 
identificando as semellanzas e diferenzas entre paisaxe natural e 
urbana.  

6.1  Recoñece os elementos básicos dunha paisaxe natural e dunha paisaxe 
humanizada (CCL, CMCCT) 

6.2   Identifica e describe unha paisaxe humanizada de Galicia (CCL, CMCCT) 

6.3  Debuxa unha paisaxe rural e unha paisaxe urbana (CMCCT): 

6.4  Identifica os elementos propios da paisaxe de chaira (CMCCT). 

 6.5 Debuxa elementos propios dunha paisaxe de costa (CMCCT). 

  



 
 
 

 

7.  Recoñecer a auga como elemento natural, as súas características, 
propiedades e procesos, e a súa relación co resto dos seres vivos, 
analizando os usos que o ser humano fai dela.  

7.1  Explica as propiedades da auga e os seus diferentes estados (CCL). 

7.2  Identifica o ciclo da auga coa axuda de esquemas e debuxos e explica 
como a auga está en continuo movemento. (CCCL) 

7.3  Diferencia entre auga potable e non potable relacionándoas cos seus 
diferentes usos. (CCL) 

7.4.  Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. (CSC).  

8.  Identificar rochas e minerais, clasificándoos segundo cor e forma.  

8.1  Describe, de maneira sinxela, rochas e minerais clasificándoos segundo 
cor, forma e plasticidade. (CCL). 

8.2. Identifica e explica propiedades sinxelas dalgúns minerais e os usos aos 
que se destinan. (CCL).  

9. Describir o tempo atmosférico a través de sensacións corporais (frío, 
calor, humidade, sequidade…) diferenciando unhas doutras.  

9.1  Identifica e describe oralmente os fenómenos meteorolóxicos (chuvia, 
neve, trono, raio, etc.) que se producen no seu contorno máis próximo. (CCL). 

10. Comprender a organización social do seu contorno próximo (barrio, 
localidade, municipio…).  

10.1   Explica que é unha localidade, mostrando interese polo coñecemento 
da súa. (CCL). 

10.2  Identifica e describe os costumes, forma de vida e organización social da 
súa localidade (CCL). 

10.3   Mostra unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas 
individuais. (CSC).  

11. Coñecer, de maneira sinxela, as funcións de diversos organismos e a 
importancia da participación cidadá.  

11.1   Identifica as responsabilidades e algunhas tarefas das institucións 
locais. (CCL, CSC). 

 11.2  Identifica algúns tipos de edificios urbanos e coñece as súas funcións. 
(CCL). 

12. . Recoñecer diferentes manifestacións culturais e as obras máis 
representativas do patrimonio artístico, cultural e histórico da súa 
localidade desenvolvendo actitudes que contribúan á súa valoración e 
conservación.  

12.1 Mostra interese pola súa lingua, cultura e costumes, respectando as 
diferenzas con outras culturas. (CSC). 

12.2   Valora e respecta o patrimonio artístico, histórico e cultural, e asume a 
responsabilidade que supón a súa conservación. (CSC). 

13. . Describir os traballos das persoas do seu contorno e identificar as 
profesións máis frecuentes relacionando o nome dalgunhas profesións 
co tipo de traballo que realizan.  

13.1  . Describe os traballos das persoas do seu contorno identificando as 
profesións máis comúns. (CCL). 

 1.2. Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos 



 
 
 

 

que dan servizos. (CCL).  

  
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: as tarefas, fichas.... entregadas polo alumnado a través do correo electrónico, whatsapp, etc. 

Instrumentos: email, whatsapp, teléfono... 

Cualificación final 

A cualificación final virá dada pola nota media das dúas avaliacións anteriores máis a valoración positiva das tarefas 
entregadas no terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
 



 
 
 

 

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

Actividades  
As actividades propostas foron de reforzo, ampliación, repaso e continuar coas que fosen capaces de facer nos 
seus libros de texto, pois no curso de segundo dispoñen de material funxible, é dicir, escriben nos libros e non 
se volven reutilizar. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Na maioría dos casos atopámonos con problemas de conexión a internet ou tamén de dispoñibilidade de 
ordenadores, tablets ou outros dispositivos, polo que a comunicación estableceuse basicamente a través do 
teléfono e do whatsapp, con resultados satisfactorios. Cando houbo que explicar algo fíxose con chamada 
telefónica e/ou explicacións escritas no whatsapp. Os traballos foron devoltos coas correccións e explicacións 
necesarias. 

Materiais e recursos Libro do alumno, material fotocopiado, fichas enviadas a través da páxina web do centro e do whatsapp. 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Como quedou exposto máis arriba, a información ao alumnado e familias faise mediante a páxina web do 

centro, a aplicación de whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil (familias). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e nos medios sinalados anteriormente. 

 
 

 

 



 
 
 

 

 


