
 
PLAN DE TRABALLO EN LINGUA GALEGA 

2º DE PRIMARIA 
 

PROFESORES: Concepción Louzán, Sergio Manteiga 

 
 
 
MATERIAIS 

Os materiais e recursos que empregaremos serán:  
 

• Fichas de traballo elaboradas polos mestres. 
• Snappet ( recurso dixital ) 
• Caderno de traballo. 
• Actividades para a pizarra dixital elaborada polos mestres. 
• Libros de lectura con diferentes modelos de textos. 
• Recursos na rede: xogos de linguaxe, actividades Lim. 
• Libros pertencentes á biblioteca de aula e biblioteca do 

centro. 
• Material de reforzo e ampliación elaborado polos mestres, 

en papel ou para a PDI, e recursos en rede. 

 
 



METODOLOXÍA 
 

En lingua galega adicaremos unha parte substancial do tempo á expresión oral, xa que 
a práctica totalidade dos nosos alumnos son castelán-falantes e presentan 
dificultades para expresarse en galego. Outra dificultade coa que nos atopamos é a 
falta de vocabulario polo que a adquisición e afianzamento do vocabulario  será outra 
das prioridade ao longo do curso. 
 

• Como norma xeral empezar os temas cun conto, canción, poema… que 
motive ao alumnado. 

• Comezaremos os temas coa explicación dos contidos pola plataforma 
Snappet e para reforzar os obxectivos programados. 

• Traballar en profundidade a expresión e comprensión oral. 
• Ler todos os días e realizar actividades de comprensión lectora.  
• Escoitar pequenos textos e realizar actividades de comprensión oral. 
• Valorar a corrección e expresividade na lectura antes que a velocidade. 
• Lectura dramatizada de poemas, diálogos… 
• Traballo de escritura para mellorar a caligrafía, a separación de palabras … 
• Fomentar a escritura creativa: descricións, contos, cómic …. 
• Realización de exercicios e tarefas individualmente, por parellas, ou en 

pequeño grupo. 
• Elaboración de pequenos proxectos colectivos  (ilustrar contos, elaboración 

dun conto,  elaboración de cómics…) 
• Como norma xeral corrección individual das fichas, en ocasións 

autocorrección comprobando os resultados na pizarra. Corrección colectiva 
nas actividades en liña ou na PDI. 

• Utilización de actividades en liña, xogos didácticos ou actividades PDI como 
conclusión e reforzo de cada un dos temas. 

• Visitas e actividades  relacionadas (exposicións, teatro...)   
Para a realización das actividades deixarase un tempo na clase, en  ocasións o alumno 
que non remate terá que realizar o traballo noutro momento ou  na casa. 
A metodoloxía será fundamentalmente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e cooperativo. 
Fomentarase a lectura de diferentes tipos de textos.  
Realizaremos actividades para desenvolver a creatividade e o desexo de comunicarse 
oralmente e por escrito. 
Realizaranse actividades que fomenten a convivencia pacífica, a tolerancia, o diálogo 
e a empatía. 
 

 

CONTIDOS POR TRIMESTRE 

1º trimestre 2ºtrimestre 3ºtrimestre 



 
 A maiúscula ao inicio de 
palabra.  
Audición e produción de 
textos orais. 
Prácticas para mellorar a 
escritura. 
Redacción dun texto 
descritivo. 
 
 
As letras e o abecedario. 
A orde alfabética. 
A maiúscula despois de 
punto. 
A maiúscula nos nomes 
propios. 
Exposición de instrucións 
de forma oral. 
Elaboración de listas. 
 
  
As palabras e as sílabas. 
O uso de c e qu. 
Uso do vocabulario 
adquirido sobre o corpo e 
a localidade. 
Narración oral dunha 
experiencia persoal. 
 
 
 A oración. 
O uso de c e z. 
Ordenación de palabras 
para escribir oracións. 
Elaboración oral e escrita 
de respostas axeitadas a 
preguntas. 
 
 
O substantivo. 
Palabras con ga, go, gu, 
gue, gui, güe, güi. 
Identificación de 
substantivos de persoa, 
animal e cousa. 
Coloreado dun debuxo 
seguindo instrucións 
orais. 
Formulación de preguntas 
orais para pedir 
información.   Redacción 

 
O nome propio. 
Palabras con x. 
Elaboración dun texto para 
explicar unha secuencia. 
Distinción do son X palatal e 
do son [ks]. 
 
O xénero dos substantivos. 
Palabras con ll. 
Discriminación do xénero e 
formación do feminino. 
Elaboración oral dunha 
predición meteorolóxica. 
Comprensión dun texto 
informativo.  
Redacción de titulares.   
 
 O número dos substantivos.    
O r suave. 
A formación do plural. 
Uso  de fórmulas para afirmar 
e negar. 
Redacción dunha noticia. 
 
  
O artigo. 
O r forte (grafías r e rr). 
Identificación do artigo que 
corresponde a un substantivo. 
Elaboración oral de 
argumentacións. 
Cambiar o final dun conto. 
 
O adxectivo. 
Determinación do adxectivo 
que se adecua a un 
substantivo.   
Dedución das palabras que 
faltan nun texto. 
Exposición oral de opinións 
persoais. 
Diferenciación das entoacións 
enunciativas, interrogativas e 
exclamativas. 
Escritura de oracións cos 
signos de admiración e de 
interrogación. 
Descrición de lugares e 
obxectos  
 
 

 
O verbo en presente. 
Palabras con mb e mp. 
Identificación e uso de verbos 
en presente en oracións e 
textos. 
Utilización de fórmulas de 
saúdo e de despedida. 
Elaboración de cómic. 
 
 
 
O verbo en pasado. 
Palabras con br e bl. 
Identificación e uso de formas 
verbais en pasado. 
Emparellamento de palabras 
que riman. 
Formulación oral de preguntas. 
Discriminación auditiva e verbal 
do son das contraccións 
ao/aos. 
Redacción de textos creativos. 
 
 
O verbo en futuro. 
A coma. 
O uso da coma nas 
enumeracións. 
Escritura dunha nota a partir 
dunha mensaxe oral. 
Elaboración dunha mensaxe 
oral para facer un pedido. 
 
O suxeito. 
Palabras con nh.  
Escritura de suxeitos en 
diversas oracións. 
Escolla dos elementos 
indicados para completar unha 
enumeración. 
Audición e pronunciación de 
palabras con nh. 
 
 
O predicado. 
Palabras con i. 
Localización e elaboración de 
predicados. 
Identificación de entoacións en 
textos orais. 
Discriminación e pronunciación 



dunha postal navideña. 
 
 
 

 de palabras con i intervocálico 
e con ll. 
Redacción dun texto fantástico   
 
 
 
 
 
 



  Contidos comúns: Traballaremos todos os bloques ao longo do curso, seguindo a 
progresión adecuada ao nivel dos nosos alumnos e a planificación trimestral.  
 
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 
 

• Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e para informarse.   
• Participación e cooperación nas situacións comunicativas da aula, con valoración e 

respecto das normas que rexen a interacción oral. 
• Uso de fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 

felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 
• Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 
• Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  
• Uso da lingua galega en diversos contextos de uso oral da lingua e en conversas.   

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 
 

• Comprensión de informacións concretas en textos de uso cotián como notas ou 
mensaxes curtas. 

• Comprensión de información xeral sobre feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado.  

• Localización de información en textos, tanto nos de finalidade didáctica como nos de 
uso cotián. 

• Lectura de textos adecuados aos intereses infantís . 

• Dramatización e lectura dramatizada de textos. 

• Introdución ao uso das bibliotecas da aula e do centro. 

• Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias  e de lecer. 

• Desenvolvemento da autonomía lectora e apreciación do texto literario como recurso 
de gozo persoal. 

 
BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 
 

• Produción  de textos sinxelos relativos a situacións cotiás como invitacións, 
felicitacións, notas ou aviso.   

• Composición de textos sinxelos propios dos medios de comunicación social (novas, 
titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á experiencia do alumnado.   

• Composición de textos sinxelos relacionados coa escola para obter, organizar e 
comunicar información.   

• Respecto polas convencións xerais da escrita: uso das maiúsculas e do punto. 

• Creación de textos sinxelos con intención informativa utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal. 

•  Utilización de elementos gráficos e sinxelos como a ilustración para facilitar a 
comprensión. 

•  Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 
ortográfica. 

•  Interese polos textos escritos como medio de aprendizaxe, como medio de 
comunicación de experiencias e de expresión creativa 

  



BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 

• Recoñecemento das distintas clases de palabras (nome, verbo, adxectivo, pronomes, 
artigos).   

• Observación das variacións morfolóxicas (de singular e plural, feminino e masculino) 
en textos. 

• Recoñecemento da relación entre son e grafía no sistema lingüístico galego. 

• Identificación da palabra como instrumento para a segmentación da escritura. 

• Observación das diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita..  

• Recoñecemento dos constituíntes oracionais: a oración simple, suxeito e predicado. 

• Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación. 

• Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

 

 

 

 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

• Recreación de diversos textos literarios sinxelos : contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas…  

• Valoración e aprecio da literatura en lingua galega. 

• Lectura guiada de textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

• Recreación e composición de poemas sinxelos e relatos breves para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

• Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios sinxelos adaptados á súa 
idade 

• Valoración dos textos literarios como fonte de gozo persoal. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 CRITERIOS de 
cualificación 

Indicadores 

 
Porcentaxe 

Instrumentos avaliación 

 Consecución dos 
obxectivos mínimos 
e desenvolvemento 
das competencias 
clave 

• Resolución de 
probas orais e 
escritas 
 

 

30% 
(Como 

corresponde a 
unha avaliación 

continua 
daremos moita 

máis 
importancia á 

nota  da 3ª 
avaliación para 

a  nota final) 

  

• Probas escritas :  
• probas obxectivas 
• probas abertas 
• interpretación imaxes 

• Observación sistemática 
• Probas orais 

 

 Participación activa 
na aula 

• Petición de 
palabra 

• Respectar a 
10% 

• Observación sistemática  
• Asamblea 

 



quenda de 
palabra. 

• Preguntas 
realizadas 

 Atención, esforzo e 
interese 

• Actitude nas 
explicacións 

• Esforzo e 
superación 

• Interese  

• Atención e 
concentración 

10% 

• Observación sistemática 
• Escalas de observación 
• Rexistro anecdótico 
• Listas de control  

 

 Comportamento na 
aula e respecto das 
normas 

• Cumprimento de 
normas 

• Actitude en 
clase  

• Respecto aos 
demais 

• Coidado do 
material 

10% 

• Observación sistemática 
• Escalas de observación 
• Rexistro anecdótico 

•  

 Traballo diario e 
presentación do 
mesmo 

• Lectura en voz 
alta  

• Limpeza e orde  
• Caligrafía 
• Autonomía no 

traballo 
• Creatividade 
• Respecto de 

normas 
ortográficas 
básicas 

• Rematar no 
tempo 
establecido 

20% 

• Listas de control  

• Análise das producións do 
alumnado: fichas, traballos 
individuais ou en grupo, 
cadernos.   

 Traballo de 
investigación 

• Amosar 
curiosidade 

• Capacidade de 
razonamento e 
deducción 

• Exposición oral 

• Correcta 
presentación do 
traballo 

10% 

• Rúbricas 
• Análise das producións 
• Análise dos procesos  

 

 Traballo en equipo • Interese por 
colaborar 

• Respecto  polo 
traballo dos 
demais. 

 

10% 

• Produtos finais 
• Listas de control  
• Rúbricas 

• Escalas de observación 

 


