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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

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

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

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. 

CNB3-1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando 

diferentes soportes. 

B4-1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais 

para a vida, e tomar conciencia da necesidade do seu uso responsable. 

CNB4-1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 

CNB4-1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 

B5-1. Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples 
domésticos e escolares identificando a súa utilidade, as partes que os 
compoñen e a enerxía que empregan. 

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

CNB5-1.2. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia 
de cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, evitando 
estereotipos sexistas. 

CNB5-1.3. Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións 
que poden xerar risco e estereotipos sexistas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

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 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE MOSTEIRO DE CAAVEIRO 

CURSO: 2º 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
DATA: 11-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CEIPP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 
CURSO:  2º EP 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CEIPP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 
CURSO: 2º EP 

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1-2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e 

tolerancia ante as achegas alleas. 

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

B1-4. Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. CSB1-4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 

B2-1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o 
ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos 
recreativos. O uso responsable deste ben. 

CSB2-1.1. Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 

CSB2-1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 

B2-2. Observar e localizar nun mapa os lugares nos que hai auga 
distinguindo entre zonas de auga doce e salgada. 

CSB2-2.1. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas 
sinxelos, como se distribúe a auga doce e salgada no territorio. 

B2-3. Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, 
identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios neles e 
espertando actitudes de defensa, respecto e recuperación deles. 

CSB2-3.1. Explica de maneira sinxela os elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan desequilibrios 
neles e cita algunha medida de respecto e recuperación. 

B2-5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando 
en grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na 
conservación da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a 
conservación desta. 

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

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

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

B3-2. Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: 
bombeiros e bombeiras, policía... 

CSB3-2.1. Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do 
Concello. 

B3-8. Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade 
viaria como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de 
transporte. 

CSB3-8.1. Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e 
como peón ou peoa nos medios de transporte. 

CSB3-8.2. Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos 
seus elementos. 

B4-1. Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, presente e 
futuro. 

CSB4-1.1. Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 
conversas da vida cotiá. 

B4-2. Coñecer os instrumentos básicos para a medida do tempo, iniciarse 
no seu uso e manexo. 

CSB4-2.1. Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu 
manexo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

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 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP PLURILINGÜE MOSTEIRO DE CAAVEIRO 

CURSO: 2º 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
DATA: 11-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CEIPP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 
CURSO: 2º EP 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
 

  

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CEIPP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 
CURSO: 2º EP 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1-1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

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

LCB1-1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 
B1-2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia. 
LCB1-2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. 

B1-3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

LCB1-3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- diálogos 

B1-4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. LCB1-4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. 

B2-1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter 
infantil. 

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

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

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando 
a lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2-2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

B3-1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas 
(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de 
nivel e coidando a presentación. 

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… 

LCB3-1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando 
riscos etc. 

B4-1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da 
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis 
eficaz. 

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

LCB4-1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 
producir textos orais e escritos. 

B4-3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 

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

B5-1. Valorar textos como fonte de lecer e información. LCB5-1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, 
cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B1-3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 
B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 

lectura como medio para ampliar o vocabulario. 
B3-1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas (informativos, 
literarios e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a 
presentación. 
B4-3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis eficaz. 
 

Criterios de cualificación: 
Adquisición de contidos 60% 
Traballo na casa 30% 
Presentación 10% 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas e traballo diario. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 

B1-3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián 

ou do ámbito académico.  

LGB1-3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se é preciso. 

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. 

LGB1-3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 

preguntas elementais sobre o seu contido. 

B1-5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se 
producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

LGB1-5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

LGB1-5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios 

orais. 

LGB1-5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro 

da aula e valora o seu uso fóra dela. 

B2-3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e 
dramatiza cando é preciso. 

LGB2-3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 

LGB2-3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

B3-1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 

infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola. 

LGB3-1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

LGB3-1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención 

ao uso das maiúsculas. 

B3-5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte 

e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

LGB3-5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

B4-2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. 
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. 

B5-2. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5-2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

LGB5-2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses 

infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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alumnado e ás 
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Informarase a través do blogue e abalar móbil 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

MTB1-1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 
situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa 
resolución. 

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

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

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

MTB2-1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

B2-3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

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

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

MTB2-3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 
B2-4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu 
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a 
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de problemas. 

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

 

B3-1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como 

unidades de medida de lonxitude. 

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

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

MTB3-2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como 
unidades de medida de peso. 

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

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

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

MTB3-4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e 
cuartos). 

MTB3-4.2. Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas 
temporais axeitadas e as súas relación. 

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

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

Avaliación 

Procedementos: Seguimento do traballo diario. 

Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

Instrumentos:  Avaliación de contidos mediante probas escritas. 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das cualificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación se lle engadirá “un punto” en función das 
actividades realizadas no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B1-1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 
situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa 
resolución. 
B2-1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 
apropiados. 
B2-3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 
 

Criterios de cualificación: 
Criterios de cualificación: 
Adquisición de contidos 60% 
Traballo na casa 30% 
Presentación 10% 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas e traballo diario. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No comezo desta situación mandóuselles para a casa fichas de repaso e 
reforzo e logo os libros de texto. Ata o 26 de marzo estivemos con 
repaso e reforzo, secuenciándollo por días a través do blogue de 1º e 2º 
do cole (ou do abalar móbil/correo) e combinándollo con actividades 
lúdicas, enlaces a páxinas web educativas, a vídeos de youtube... A 
semana posterior a esta data propúxenlles ás familias continuar co 
traballo que estabamos facendo no libro de texto e todas aceptaron e 
lles pareceu, como a min, un traballo máis motivador e produtivo. 
Dende aquela, a través do blogue ou do abalar móbil, seguimos coa 
materia do curso, moi amodo e moi detallada (actividades de 
ampliación) no libro de texto físico e no dixital da editorial que 
traballamos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente traballo individual por tarefas de repaso e recuperación 
a través de fichas e enlaces a recursos web e posteriormente traballo 
do libro de texto físico e dixital. 
O alumnado con conectividade fai o seguemento a través do blogue e o 
que non ten conectividade fai o seguemento a través do abalar móbil e 
o correo electrónico das familias. 

Materiais e recursos 
Fichas, cadernos, recursos web, libro de texto físico, libro de texto 
dixital 
Blogue:  http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/ 

http://primeirociclocolecapela.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Informarase a través do blogue e abalar móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


