
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Lingua galega) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler comprensivamente  Lectura comprensiva de textos sinxelos 

Controlar a escritura mecánica Realiza os trazos das letras 

Producir textos escritos sinxelos de descricións e narracións Realiza textos sinxelos. 

Coñecer e aplicar normas básicas de ortografía Utiliza as regras máis básicas de ortografía 

Coñecer nome común e propio, artigos, adxectivos, xénero e numero… 

e interrogativas e exclamativas 
Coñecementos gramaticais básicos 

Utilizar vocabulario variado Amplía o seu vocabulario 

Realizar ditados e copias Realiza ditados e copias sinxelas 

 
 
 

1.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Lingua castelán) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler comprensivamente  Lectura comprensiva de textos sinxelos 

Controlar a escritura mecánica Realiza os trazos das letras 

Producir textos escritos de descricións e narracións Produce textos sinxelos. 

Coñecer e aplicar normas básicas de ortografía Utiliza as regras máis básicas de ortografía 

Coñecer nome común e propio, artigos, adxectivos, xénero e numero… 

e interrogativas e exclamativas 
Coñecementos gramaticais básicos 

Utilizar vocabulario variado Amplía o seu vocabulario 

Realizar ditados e copias Realiza ditados e copias sinxelas 
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1.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Matemáticas) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Contar, ler e escribir os números ata o 999. Coñece os números ata o 999. 

Descompoñer e compoñer centenas, decenas e unidades. Identifica centenas, decenas e unidades. 

Comparar números cos signos <, > e =. Identifica os signos de comparación. 

Ordenar cantidades de maior a menor e viceversa. Ordena cantidades dadas. 

Recoñecer os números ordinais ata o décimo. Identifica algúns números ordinais. 

Resolver sumas e restas con levadas de ata tres cifras. Resolve sumas e restas con levadas con duás cifras. 

Comprender o concepto da multiplicación. Entende a mecánica básica da multiplicación. 

Comprender e razoar problemas aritméticos sinxelos aplicando as 

operacións correctas. 
Resolve problemas sinxelos de sumar e restar. 

 
 
 
 

1.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Ciencias da Natureza) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer as comidas do día e a dieta equilibrada Coñece os números ata o 999. 

Valorar o coidado dun mesmo e os hábitos saudables Identifica alimentos das diferentes comidas do día 

Identificar ósos, músculos, articulacións,… Valora as necesidades do corpo humano para estar sans 

Distinguir entre seres vivos e inertes, vertebrados e invertebrados,… Recoñece o corpo humano por dentro. 

Valorar o beneficio da reciclaxe identificando a regra das 3R Diferenciación básica dos grupos de animais 

 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020 
PÁXINA 5 DE 13 CENTRO: SAGRADA FAMILIA 

CURSO:  2º 
MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS, PLÁSTICA E VALORES 

 

1.5 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Ciencias Sociais) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a terminoloxía propia da área Utiliza terminoloxía propia da área 

Recoñecer diferentes tipos de paisaxes Identifica elementos básicos de paisaxes 

Coñecer as propiedades Identifica as propiedades da auga 

Identificar os estados da auga Recoñece os distintos estados da auga 

Coñecer as normas diarias e as redes de transporte Identifica algúns transportes e normas viarias básicas 

 
 
 

1.6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Plástica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Crear novas cores coa mestura de cores primarias Experimenta a mestura de cores empregando cores primarias 

Debuxar a figura humana respectando as proporcións corporais Debuxa a figura humana 

Realizar obras plásticas con materias diversos Emprega distintos materias na elaboracións de obras plásticas 

 
 
 

1.7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Valores Sociais e Cívicos) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e controlar as propias emocións  Identifica as emocións básicas 

Comprender e respectar as emocións e características dos demais  Identifica e respecta as características, emocións e opinións dos demais 

Entender a necesidade da educación en igualdade Valora a educación en igualdade 
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1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Música) 

BLOQUE 1. ESCOITA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

CSC 

Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na 

audición, utilizando un vocabulario axeitado 

Emprega un vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel CCL 
CCEC 

Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en 

concertos e outras representacións musicais 

CSC 

Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias 

instrumentais 

Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do 

corpo e doutros obxectos, manipulando distintos materiais 

como fontes de son 

Repite esquemas rítmicos escoitados. CCEC 
CMCCT 
CAA 

BLOQUE 3. A MÚSICA, O MOVEMENTO E A DANZA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e 

expresivas do corpo 

Responde co seu corpo a estímulos sonoros  
CCEC 
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1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Inglés) 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal 

básica (nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións relativas 

ao comportamento na aula. 

- Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e 

dos e das demais. 

- Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit down…). 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- 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. 
- Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 

de uso diario. 

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

- Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

-Identificar o tema e comprender o sentido xeral de textos simples sobre 
temas familiares con apoio visual.  

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

- Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual e identifica os e as personaxes principais. 

- Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, 
con entoación e pronuncia comprensibles. 
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BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha ortografía 
totalmente normalizada. 

- Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

- Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en 
actividades que soliciten o seu uso comunicativo. 

- Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, 
cantidade, posesión, número,cor, etc. 

- 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.  

- Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a. 
- Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples próximas á súa idade 

con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. 
- Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 

participar nas interaccións de aula. 
- Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira na aula. 
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1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Educación Física) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1 : CONTIDOS COMÚNS 

-Extraer información relacionada con temas de interese na 
etapa empregando fontes de información determinadas e 
facendo uso das tecnoloxías da información e 
comunicación. 

-Utiliza ás novas tecnoloxías para localizar e extraer información.  
CD 

CAA 

Bloque 2: O CORPO.IMAXE E PERCEPCIÓN 

-Valorar, aceptar e respectar a propia realidade corporal 
mostrando unha actitude reflexiva e crítica. 

-Toma de conciencia das esixencias corporais.   
CCEC 
CAA 

Bloque 4:  ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

-Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
de forma estética e creativa, comunicando sensacións, 
emocións e ideas. 

-Representa personaxes, situacións , ideas e sentimentos 
utilizando os recursos expresivos do corpo. 

-Expresa movementos a partir de estímulos rítmicos ou 
musicais. 

 
CCEC 

CAA 

Bloque 6: XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

-Resolver retos tácticos básicos propios do xogo e de 
actividades  físicas .  

-Realiza  habilidades motrices básicas axustándose a un 
obxectivo e a un espazo. 

 
CSIEE 

CAA 
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1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Religión Católica) 

BLOQUE 1. SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  Apreciar la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad.  

 

Valora y agradece que Dios le ha creado para ser feliz  
 

 Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la 
humanidad.  

 

 Identifica y representa gráficamente los dones que Dios hace al 
hombre en la creación.  

 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERRVIENE EL LA HISTORIA  
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Identificar la acción de Dios en la historia en relatos bíblicos  
 

Conoce, memoriza y reconstruye relatos bíblicos de la acción de Dios en la 
historia.  

Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre 
  Escucha y describe con sus palabras momentos en los que Dios ayuda al 
pueblo de Israel  

 
BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Aprender el significado del tiempo de Adviento.  Identifica los signos de Adviento como tiempo de espera.  
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Identificar el significado profundo de la Navidad. 
Conoce el relato del nacimiento de Jesús y descubre en la actitud y palabras 
de los personajes el valor profundo de la Navidad 

 
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 Reconocer el Bautismo como medio para formar parte de la Iglesia  
 

  Conoce y explica con sus palabras el sentido del Bautismo.  

 Asocia los elementos materiales del agua, la luz y el óleo con su significado 
sacramental  

Conocer el año litúrgico y sus tiempos  
 Construye un calendario donde ubica los diferentes tiempos 
litúrgicos.  

  

 

 

1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES (Relixión Evanxélica) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Descubrir e coñecer como Deus se revela aos seres humanos dende 
o comezo da humanidade e ao longo de toda a historia bíblica. 

16.6. Comprende e relata as historias dos grandes heroes da fe tanto 
directamente de fontes bíblicas como complementarias. CCL 

Descubrir - a partir do texto bíblico - como viviron diversas persoas 
(nenos, novos e adultos; homes e mulleres), analizando as súas 
actitudes e valores e expresándoos a través de diversas linguaxes 
(oral, escrito, corporal, plástico e musical). 

17.2. Valora e compara o comportamento e as actitudes de personaxes 
bíblicos traballados. CCL,CSC 
 

Mediante o estudo de pasaxes dos Evanxeos, identificar e ordenar 

temporalmente os principais feitos da vida de Xesús 

9.6. Expón por diversos medios (verbais, plásticos e dixitais) información 

relacionada coa vida e ensino de Xesús. CCL,CD,CAA 

Mediante o estudo de pasaxes dos Evanxeos, identificar e ordenar 

temporalmente os principais feitos da vida de Xesús 

9.4. Identifica e relata algunhas parábolas e milagres de Xesús. 

CCL,CAA 
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2.AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 
Avaliación 
 

Procedementos: Os realizados durante o primeiro e segundo trimestre (observación sistemática,análise 

do traballo do alumnado,naqueles casos en que foi posible e as probas específicas realizadas durante os 

dous primeiros trimestres).Durante o terceiro trimestre, os traballos escritos, fotografías e vídeos do 

alumnado serán recollidos polo correo electrónico das mestras e entregados no colexio na cita 

establecida para iso, uns días antes da avaliación .  
 

Instrumentos: Traballo de aula,a realización das tarefas extraescolares e o resultado das probas 

realizadas ao longo do primeiro e segundo trimestre,así coma a súa actitude na aula. No terceiro 

trimestre tarefas de repaso, recuperación e ampliación de determinados contidos a través de ficheiros 

elaborados polas mestras. As dúbidas e dificultades serán resoltas con ficheiros coas solución e a través 

de abalarmóbil,correos electrónicos e de ser necesario chamadas telefónicas.  
 

 
Cualificación final 

A cualificación final do curso terá en conta as cualificacións da 1º e 2º avaliacións. A nota final acadada 

poderase ver incrementada ata un 10% da mesma en función do traballo presentado polo o alumnado 

desde a declaración do estado de alarma.  
 

2.1. ALUMNADO CON CUALIFICACIÓNS PENDENTES 

Criterios de Avaliación Os criterios serán os básicos das materias e avaliacións correspondentes non superadas. 

 

Criterios de Cualificación 
 

 A cualificación final do curso terá en conta as cualificacións da 1º e 2º avaliacións. A nota final acadada 

poderase ver incrementada ata un 10% da mesma en función do traballo presentado polo o alumno 

durante o período de escolarización na casa desde a declaración do estado de alarma.  
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 
 

 Os alumnos-as con materias pendentes deberán presentar os traballos solicitados para poder superar 

as mesmas. Recolleranse uns días antes da avaliación.  
 

 

No grupo de 2ºC hai un alumno, repetidor, con ACI aprobada pola inspección neste curso, polo que este alumno será avaliado en base aos criterios 
de avaliación e promoción recollidos na súa ACI. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 
 
Actividades 

 

Faranse actividades de repaso, recuperación, reforzo e de ampliación, a través dun ficheiro semanal enviado ás 

familias, elaborado polas titoras do nivel, co seu correspondente solucionario para facilitar o seu 

desenvolvemento e realización. Tamén fichas fotocopiadas que o Concello reparte ao alumnado sen conexión. 

 

 
 
 

Metodoloxía 
 

Empregarémos unha metodoloxía activa mediante: Distribución de tarefas diversas e motivadoras, a 
búsqueda de información, uso de xogos e vídeos educativos na web, esquematización de información 
etc. As explicacións mandaranse escritas a través da páxina web do colexio. Resolveranse as dúbidas a 
través dos correos electrónicos e incluso telefonicamente.  
Toda a metodoloxía utilizada no 3º trimestre levará ao alumnado a unha mellora moi considerable da 
competencia dixital.  

  

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 
 

 

Libros e cuadernillos elaborados polas mestras e páxinas web educativas.  

  
 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 
 
 
Información ao alumnado e ás familias 

 

O alumnado e as súas familias estarán informadas a través de diferentes canles:  

 Semanalmente a través do blogue e do correo electrónico. 

 Quincenal na páxina web do centro e tamén quincenalmente mandaranse as tarefas ao concello polo 
correo electrónico facilitado polo mesmo para o alumnado inscrito no programa Ninguén Atrás. 

 Facilitarase tamén as tarefas por correo electrónico ás distintas asociacións e centro de menores coas 
que se colabora, citadas con anterioridade. 

 Abalar Móbil para informar ás familias das tarefas ou calquera aspecto que se precise. 
 

 
Publicidade 

 

Publicarase todas as actividade propostas na páxina web do colexio.  
 

  

 


