
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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CENTRO: CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS 

CURSO:  2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
DATA: 12/05/2020 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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CENTRO: CEIP SAN MARCOS 

CURSO: 2º 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ 
DEPARTAMENTO: PRIMARIA 
DATA: 6 de Maio 2020 
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CURSO:2º DE PRIMARIA 
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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:CEIP SAN MARCOS. 
CULRSO:2ºDE PRIMARIA 

MATERIA:LINGUA CASTE.Á 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Ser capaz de ler e comprender  un texto axeitado á idade 
do alumnado. 

1.Comprender as ideas básicas e xerais dun texto. 
2. Comprende as  ideas secundarias ou subsidarias dun texto. 
 

2. Comprender dun xeito xeral un texto 
independendentemente do seu formato e obxectivo: 
informativo, expositivo, poético, directivo, etc.  

Comprende e sabe adaptarse e extrae conclusión e/o información 
sobre o texto en particular.  

3. Expresión escrita: poder poñer por escrito dun xeito 
axeitado e coherente ideas, opinións, textos poéticos, 
tendo en conta as normas ortográficas e convencións 
gramaticas. 

1.Describe persoas, paisaxes, obxectos, etc. 
2. Pode escribir textos instructivos: receitas, enderezos, notas, 
etc 
3.Pode felicitar por escrito. 
4. Pode escribir cartas. 
5. Pode escribir unha pequena historia: presentación, nudo, 
desenlace. 
6. Pode escribir un poema, rima ou pareado. 

4. Coñecer os básicos coñecementos gramaticais cara a ser 
usados nos vindeiros cursos. Estes coñecementos básico 
axúdaranlle a expresar con correción gramatical.  

1. Coñece e pode escribir o ántonimo dun substantivo ou 
adxectivo.  

2. Distingue os suxeito e o predicado e as normas de 
concordancia.  

3. Identifica o verbo como núcleo do predicado que expresa acción 
ou estado.  

4. Pode poñer en plural adxectivos e substantivos.  

5. Coñecer, aplicar e usar corrrectamente as convención 
ortográficas básicas para producir textos coherente e 
lexibles.  

1. Coñece o abedecedario. 
2. Alternancia do “c” e a “z” na formación do plural. 
3. As sílabas e a separación dos guións.  
4. Palabras con “g” “gu” e” gü” 
5. Signos de Puntuación: coma, punto e coma, punto. 
6. Signos de Interrogación e exclamación.  

 

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

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 
trimestre. Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a 
iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 
 

Instrumentos:  Seguimento das actividades desenvolvidas a través 
das aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 
Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter 
lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo anteriormente, estas 
canles, procedementos serán tamén o método por medio de vídeos, 
apuntamentos en PDF, presentacións googles.Neste intre, hai que 
salilentar a idade do alumnado na que a participacion das familias 
terán unha grande  presencia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 
Resumindo a avaliación  será individualizada, continua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso.  

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcional situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en 
conta a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e 
telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 
Participacion en Google Classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

 Estableceráse unha canle de comunicación coas familias 
para que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena.  

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 httP:oblgodo1ciclo.blogspot. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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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CENTRO: CEIP SAN MARCOS 
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MATERIA: LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: PRIMARIA 
DATA: 6 de Maio 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: CEIP SAN MARCOS 
CURSO:2º DE PRIMARIA 

MATERIA:LINGUAGALEGA 
 

  

 

 
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 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS. 
CULRSO:2ºDE PRIMARIA 

MATERIA:LINGUAGALEGA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Ser capaz de ler e comprender  un texto axeitado á idade 
do alumnado. 

1.Comprender as ideas básicas e xerais dun texto. 
2. Comprende as  ideas secundarias ou subsidarias dun texto. 
 

2. Comprender dun xeito xeral un texto 
independendentemente do seu formato e obxectivo: 
informativo, expositivo, poético, directivo, etc.  

Comprende e sabe adaptarse e extrae conclusión e/o información 
sobre o texto en particular.  

3. Expresión escrita: poder poñer por escrito dun xeito 
axeitado e coherente ideas, opinións, textos poéticos, 
tendo en conta as normas ortográficas e convencións 
gramaticas. 

1.Describe persoas, paisaxes, obxectos, etc. 
2. Pode escribir textos instructivos: receitas, enderezos, notas, 
etc 
3.Pode felicitar por escrito. 
4. Pode escribir cartas. 
5. Pode escribir unha pequena historia: presentación, nudo, 
desenlace. 
6. Pode escribir un poema, rima ou pareado. 

4. Coñecer os básicos coñecementos gramaticais cara a ser 
usados nos vindeiros cursos. Estes coñecementos básico 
axúdaranlle a expresar con correción gramatical.  

1. Coñece e pode escribir o ántonimo dun substantivo ou 
adxectivo.  

2. Distingue os suxeito e o predicado e as normas de 
concordancia.  

3. Identifica o verbo como núcleo do predicado que expresa acción 
ou estado.  

4. Pode poñer en plural adxectivos e substantivos.  

5. Coñecer, aplicar e usar corrrectamente as convención 
ortográficas básicas para producir textos coherente e 
lexibles.  

1. Coñece o abedecedario. 
2. Alternancia do “c” e a “z” na formación do plural. 
3. As sílabas e a separación dos guións.  
4. Palabras con “g” “gu” e” gü” 
5. Signos de Puntuación: coma, punto e coma, punto. 
6. Signos de Interrogación e eclamación.  

6. Coñecer as figuras representativas da Literatura Galega e 
a súa obra. 

1. Coñece as figuras representativas da Literartura galega e as suás 
festividades. 

2. Recita pequenos poemas ou fragmento de obras literartias galegas e 
tradicion oral. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 
trimestre. Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a 
iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 
 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través 
das aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 
Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter 
lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo anteriormente, estas 
canles, procedementos serán tamén o método por medio de vídeos, 
apuntamentos en PDF, presentacións googles.Neste intre, hai que 
salilentar a idade do alumnado na que a participacion das familias 
terán unha grande  presencia.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 
Resumindo a avaliación  será individualizada, contínua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso.  

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/


 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS 
CURSO2ºDE PRIMARA: 

MATERIA:LINGUAGALEGA 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcinal situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en 
conta a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e 
telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 
Participacion en Google Classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

Estableceráse unha canle de comunicación coas familias para 
que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena. 

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 http: oblogdo1ciclo.blogspot.es 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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: CEIO SAN MARCOS 

CURSO:2º DE PRIMARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: PRIMARIA 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1, Numeración coñecer ata  número 999. 

1. Pode contar ata 0 número 999. 
2. Coñece o valor posicional dunha cifra. 
3. Pode descompoñer numero de tres cifras. 
4. Pode ordear números de tres díxitos de maior a menor e viciversa. 

2. Coñecer medidas de tempo, lonxitude  e masa. 

1. Pode dicir a hora tanto dixital como analoxicamente. 
2. Coñece, comprende e usa as medidas de lonxtiude e mass e o seu 

contexto. 
3. Pode facer sinxelas transicións de unidades maiores a menores e 

resolver problemas. 

4. Coñecer as principais formas xeométricas.  
1. Coñece as principais formas xeométricas e sabe extrapolalas ao seu 

contorno. 

5. Iniciarse na multiplicación.  
1. Coñeces as táboas de multiplicar. 
2. Entende que as multiplicacións son a suma dun mesmo número. 
3. Pode solventar problemas relacionadas coa multiplicación 

6. Resolver problemas.  
1. Pode ler, comprender e solventar problemas que implique situación 

de suma ou restas, ou ambas. 

7. Uso de moedas e cartos. 
1. Coñece a moeda que usa. 
2. Pode solventar problemas relacionado co uso dos cartos. 
3. Pode  facer pequenas compras: devolver o cambio. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 
trimestre. Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a 
iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 

 
 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través 
das aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 

Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter 
lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo anteriormente, estas 
canles, procedementos serán tamén o método por medio de vídeos, 
apuntamentos en PDF, presentacións googles.Neste intre, hai que 
salilentar a idade do alumnado na que a participacion das familias 
terán unha grande  presencia. 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 
Resumindo a avaliación  será individualizada, contínua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso. 

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcinal situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en 
conta a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e 
telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 

Participacion en Google Classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

Estableceráse unha canle de comunicación coas familias para 
que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena. 

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 http: oblogdo1ciclo.blogspot.es 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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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INTRODUCCIÓN 

Debido á situación excepcional por mor da pnademis do Co-Vid19, todo o ensino 

viuse obriago a reprantexar a terceira   avaliación debido ao  confinamente da 

porboación. Por iso, e tendo en conta as orientacións provisionais do 17 de abril 

para o desenvolvemento  do terceiro trimestre, e a sdisposicións xerais do Ministerio 

de Educacion e Formación Prfofesional  publicadas no BOE o día venres, 24 de abril 

do 2020, a     programación de CC N Sociais  para 2º de primaria  terá as seguintes 

características: 

 Durante o 3º trimestres desenrolaránse actividades de recuperación, repaso 

e reforzo das aprendizaxes superiores. 

 A avalliación sra contínua e porá énfase no seu caracter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances do alumnado tanto dun xeito evolutivo 

como dos posibles atrasos, eivas que esta situación poidera producir. Polo 

tanto, esta programación dara reforzo e guía para unha recuperación e 

reorganización do vindeiro curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.  Coñecer o corpo humano e os seus principais aparatos e 
sistemas. 

1.Recoñece as partes do sistema locomotor e a súa función. 
2.Recoñece as partes do sistema dixestivos e a súa función. 
3. Recoñece as partes do sistema nervioso e a súa función. 
4. Recoñece as partes do sistema reproductivo. 
5. Recoñece as partes do aparato cirulatorio e excretor. 
6. Diferencias as prinicpais función dos seres vivos. 

2. Coñecer os principios dunha alimentación saudable. 

1. Recoñece os principais hábitos saudables. 
2. Diferencia entre os alimentos de orixe animal e orixe vexetal.  
3. Diferencia entre productos elaborados e naturaise a súa orixe. 
4. Pode asignar a cada alimento a súa composición, proteínas, vitaminas, 

hidratos dun xeitos sinxelo. 

3. Coñecer e clasificar dun xeito sinxelo as plantas. 

1. Diferencia entre seres vivos e inertes.  
2. Distingue os  distintos compoñentes dunha planta. 
3. Distingue os distintos tipos de plantas: árbore, arbusto e planta.  
4. Pode enumerar e extraer exemplos dos beneficios do mundo vexetal 

ao xénero humano. 

4. Coñecer e clasificar dun xeito sinxelo os seres animais. 
 

1. Distingue os diferentes animáis polo seu hábitat: seres acuátivos ou 
terrestres. 

2. Distingue os diferentes animais polo seu nacemento: vivíparos ou 
ovíparos. 

3. Distingue e pode enumerar diferentes exemplo de animais 
vertebrados e invertebrados. 
3.1. Vertebrados: diferencia entre mamiferos, ovíparos, réptiles, 

anfíbio e peixes. 
3.2. Invertebrados: invertebrados acuáticos, terrestres e insectos. 

 

5. Coñecer e clasificar as diferentes materias.  
1. Distingue os distintos estadios da materia. 
2. Pode enumerar materiais tanto de orixe natural como artificial. 
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3. Pode recoñecer a simple vista as propiedades da materia 
4. Pode enumerar como afecta a luz e a auga á materia.  
5. Pode distinguir os diferentes tipos de forza:magnetismo, contacto. 
6. Distingue as principais características do son: intensidade, ton ou 

timbre 

6. Coñecer e clasificar os diferentes tipos de máquinas e enerxías. 

1. Distingue e pode enumerar maquinaria simple e compostas. 
2. Recoñece as principais fontes de enerxia das máquinas. 
3. Distingue ente ciencia e tecnoloxía. 
4. Diferencia distintos tipos de enerxía; renovables e non renovables. 

 

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

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación basearase na observación e seguimento 

do traballo e implicación do alumnado durante todo o trimestre. 
Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a iso 
avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 

Instrumentos:  Seguimento das actividades desenvolvidas a través das 

aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 
Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter 
lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo anteriormente, estas 
canles, procedementos serán tamén o método por medio de vídeos, 
apuntamentos en PDF, presentacións googles.Neste intre, hai que 
salilentar a idade do alumnado na que a participacion das familias 
terán unha grande  presencia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 

Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 

Resumindo a avaliación  será individualizada, continua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso. 

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcinal situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en 
conta a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e 
telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 
Participacion en Google Classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

Estableceráse unha canle de comunicación coas familias para 
que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena. 

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 http: oblogdo1ciclo.blogspot.es 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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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DATA: 8 DE MAIO 2020 



 
 
 

CADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS 
CURSO:2º DE PRIMARIA 

MATERIA CIENCIAS  SOCIAIS 
 

  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido á situación excepcional por mor da pnademis do Co-Vid19, todo o ensino 

viuse obriago a reprantexar a terceira   avaliación debido ao  confinamente da 

porboación. Por iso, e tendo en conta as orientacións provisionais do 17 de abril 

para o desenvolvemento  do terceiro trimestre, e a sdisposicións xerais do Ministerio 

de Educacion e Formación Prfofesional  publicadas no BOE o día venres, 24 de abril 

do 2020, a     programación de CC N Sociais  para 2º de primaria  terá as seguintes 

características: 

 Durante o 3º trimestres desenrolaránse actividades de recuperación, repaso 

e reforzo das aprendizaxes superiores. 

 A avalliaciónsracontínua e porá énfase no seu caracter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances do alumnado tanto dun xeito evolutivo 

como dos posibles atrasos, eivas que esta situación poidera producir. Polo 

tanto, esta programación dara reforzo e guía para unha recuperación e 

reorganización do vindeiro curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer o entorno que os rodea: identificar as características 
propias do seu nucleopoboacional. 

1. Coñece as diferencias entre as cidades, vilas e aldeas.  
2. Coñece as diferentes servizos públicos e as súas profesións.  
3. Sabe orientarse nun plano. 
4. Identifica a casco novo e antigo dunha cidade. 
5. Coñece os prinicpais monumentos e lugares de interese do seu núcleo 

poboacional.  

2. Coñecer e diferencias os Medios de Transporte e comunicacion. 

1. Diferencia  distintos medios de comunicación, tanto públicos como 
privados. 

2. Distingue os distintos medios de transporte: públicos e privados. 
3. Coñece a eficiencia enerxética e o aforro de enerxia dos distintos 

medios de transporte. 

4. Coñecer os distintos tipos de paisaxe e a súa localización.  

1. Diferencia entre paisaxe de costa , montaña e chaira.  
2. Recoñece os posibles climas que hai nestes lugares. 
3. Recoñece os diferentes accidentes xeográficos de cada lugar. 
4. Recoñece  as diferentes profesións asociadas a estes lugares. 

5. Coñecer o Sistema Solsr. 

1. Recoñece os planetas que compoñen o sistema solar. 
2. Diferencia entre planeta e estrela. 
3. Distingue os movimentos  de rotación e traslación da Terra. 
4. Coñece e comprende o paso das estación.  

 
 

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

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 
trimestre. Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a 
iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 

 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través 
das aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 

Observación da participación no blogue e nas actividades de 
carácter lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo 
anteriormente, estas canles, procedementos serán tamén o 
método por medio de vídeos, apuntamentos en PDF, 
presentacións googles.Neste intre, hai que salilentar a idade do 
alumnado na que a participacion das familias terán unha grande  
presencia. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 
Resumindo a avaliación  será individualizada, continua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso. 

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcinal situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en 
conta a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e 
telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 

Participacion en Google Classroom 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

Estableceráse unha canle de comunicación coas familias para 
que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena. 

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 http: oblogdo1ciclo.blogspot.es 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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 

Comprender informacións relativas a información persoal básica e 
sinxela. 

 
Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo. 

Comprender instrucións elementais e peticións relativas ao 
comportamento na aula. 

Comprende algunhas estructuras básicas e sinxelas de interacción na aula 
(open your books, take a pencil, stand up…) 

Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso 
diario. 

Amosa esforzo para reproducir comprensiblemente textos orais sinxelos e 
breves ( cancións, rimas) a través de apoio audiovisual. 

Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección pero non necesariamente cunha ortografía totalmente 
normalizada. 

Escribe frases moi sinxelas organizadas coherentemente sobre o léxico 
traballado con apoio visual. 

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

Participa en xogos, diálogos,cancións, esforzándose por entender e ser 
comprendido. 

 Valorar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. Amosa unha actitude de escoita atenta nas actividades orais. 

  
  

  
  

  
  
 

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

Avaliación 

Procedementos: A través de do blogue relacionado coa asignatura e o 
correo electrónico propóñense diferentes actividades lúdicas e motivadoras, 
de recuperación e de reforzo dos contidos traballados no 1º e 2º trimestres.  
Para a súa realización amósanse pautas ou ideas para que cada alumno/a 
poida adaptarse a etas tarefas segundo o seu ritmo de aprendizaxe e/ou 
circunstancias familiares. 

Instrumentos: Seguimento do traballo desenvolvido polo alumno/a, que 
pode presentar en varios formatos propostos, e tendo en conta o grao de 
autonomía característica do alumnado o 2º nivel de EP. Os intercambios de 
comentarios acerca do alumno/a coa súa familia, aportarán á mestra unha 
mellor observación da motivación dese alumno/a ante as diferentes 
actividades, esforzo e posibles dificultades que vaia atopando. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

Atendendo ao carácter de avaliación continua, terase en conta a 
evolución do  alumno/a no 1º e 2º trimestres, as competencias acadadas 
e o seu  traballo durante os mesmos. Salientar que a non participación, 
por diversos motivos, dun alumno/a nas diferentes actividades propostas 
no 3º trimestre, non implicarían unha valoración negativa para a 

    cualificación final. Así mesmo, certo grao de implicación e esforzo nas 
mesmas, pode incrementar a nota da 2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades propostas- No blogue de inglés, a mestra facilita a 
conta de usuario e contrasinal para acceder aos recursos desas 
unidades (xogos, cancións…) . Algunhas das propostas ou 
suxerencias que se van enviando por email ás familias, son: a 
posibilidade de revisar/reforzar/recuperar os contidos escribindo 
algún canto ou rima sinxela ( pausando as liñas da canción) e 
decoralos; elaborar picture dictionaries ou diccionarios de imaxes, 
comics con diálogos que visualizan/escoitan, … ademáis dos xogos 
interactivos que se inclúen, grabar audio/video dalgunha 
producción…. As fichas que a mestra poida proporcionarlles non 
terían que ser necesariamente impresas para traballalas, poidendo 
realizalas a través de folio ou caderno Coas “Action songs”, teñen a 
posibilidade de pronunciar, xesticular ou moverse ao mesmo 
tempo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A través do blogue EnglishClass, as contas de correos electrónicos das 
familias, así coma o teléfono , nos permiten expoñer o rango de 
actividades, aclarar dúbidas, ir dando as pautas ou guías necesarias 
segundo sexan requeridas. Tamén estas canles posibilitan a continua 
comunicación coa familia, intercambio de comentarios… Así mesmo, a 
través deles, o alumno/a pode amosar os diversos traballos que poida 
ir realizando. Para cada envío dos mesmos, a mestra responderá con 
comentarios á familia e tamén ao alumn@, para saudalo, 
comentar/corrixir positivamente o traballo realizado e enviado, 
facerlle algunha recomendación… en definitiva animalo e motivalo 
para que manteña o seu esforzo e actitude no 
afianzamento/recuperación do traballado nos trimestres anteriores. O 
rango de acitividades permite que a temporalidade para a súa 
realización sexa flexible e que cada familia seleccione en función das 
súas cirnscunstancias persoais, ritmo de traballo ou motivación do 
neno/a.   

Materiais e recursos 

Tiger 2 Macmillan interactivo, fichas didácticas de reforzo, repaso e 
recuperación, cancións relativas ao léxico das unidades traballadas, 
determinadas webs e apps para EP, videocontos, Clan TV 
“Aprendemos en casa” no que dispoñen dun horario para as 
asignaturas, entre elas , L.Inglesa; enlaces  a cancións referidas aos 
contidos; enlace para ler e escoitar lecturas, seleccionando o seu nivel. 
De calquera destes recursos ou materiais, se lle alenta ao alumno/a, 
para que, movido polas súas motivacións ou posibilidade de facelo, 
poida presentar algún traballo sinxelo (esccrito/debuxo/audio/video) 
sobre algún deles.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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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MATERIA:E.PLÁSTICA 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Valorar a orde e a limpeza na realización dunha tarefa e o seu producto 
final. 

Amosa esforzo na elaboración e presentación do traballo (orde,limpeza) 

Apreciar o valor do material e recursos que se empregan para a 
realización das actividades plásticas e os espazos onde se realizan. 

Amosa esforzo no coidado do diverso material que empreguen, sexa na aula ou no 

taller de manualidades , así como no destes dous espazos. 

Valorar o sentido da estética na realización dunha tarefa e o seu 
producto final. 

 

Amosa interese cara a actividade plástica no sentido da estética. 

Realizar composisicións plásticas que representen o mundo imaxinario, 
afectivo e social. 

 

Esfórzase por aplicar a súa creatividade en diversas tarefas plásticas. 

 Valorar a utilización da lingua inglesa para a comunicación durante a 
realización da actividade plástica. 

 

Amosa esforzo para intercambios comunicativos sinxelos,básicos e guiados, 
en lingua inglesa durante as sesións. 

Utilizar coa correspondente destreza diferentes ferramentas e técnicas 
previamente coñecidas. 

 Amosa esforzo para practicar coa maior precisión posible o recorte, pegado, 
pintado e pregado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: Considerarase o grao de autonomía característica do 
alumnado no nivel de 2ºEP e posibles factores influentes, como a situación 
familiar ou dispoñibilidade de diversos materiais para as tarefas. O 
alumno/a pode ir presentando o seu traballo en formato imaxe ou vídeo 
(podendo ensinalo e facer unha sinxela exposición oral do mesmo). A través 
dos correos electrónicos tamén pode comentar detalles ou comentarios 
sobre a súa tarefa e a mestra responderlle de xeito alentador. 

Instrumentos: Seguimento do traballo desenvolvido polo alumno/a con 
respecto ás tarefas propostas no propio blogue de Plástica. Tamén se 
apreciarán aqueles debuxos/decoracións/ilustracións que poidan presentar 
integrados nas tarefas da asignatura de Inglés. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Atendendo ao carácter de avaliación continua, terase en conta a 
evolución do  alumno/a no 1º e 2º trimestres, as competencias acadadas 
e o seu  traballo durante os mesmos. Salientar que a non participación, 
por diversos motivos, dun alumno/a nas diferentes actividades propostas 
no 3º trimestre, non implicarían unha valoración negativa para a 

cualificación final. Así mesmo, certo grao de implicación e esforzo nas 
mesmas, pode incrementar a nota da 2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propóñense diversas tarefas manuais relacionadas co proxecto escolar 
deste ano (PDI) : elaboración con diversos materiais de reciclaxe no fogar, 
de diversas flores, árbores, arco da vella, animaliños, mosaicos coas 
formas dos anteriores. Así mesmo, motivaráselles a que  presenten os 
seus debuxos e  manualidades que poidan realizar voluntariamente e nas 
que apliquen a súa creatividade. Tamén se lles anima a expresar o título, 
ou descrición sinxela en inglés, guiándose polo vocabulario axuntado en 
cada tarefa proposta. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tendo en conta o grao de autonomía para realizar tarefas plásticas que cada 

alumno/a poida ter, as circunstancias particulares da familia e a 
dispoñibilidade duns ou outros materiais, as tarefas propostas terían carácter 

flexible en canto a que poden elaborar outras similares engadindo a 

creatividade persoal. Todas estas realizacións artísticas, que serán estimadas 

sempre cunha valoración positiva, poden presentalas nos correos electrónicos 
e teléfono móbil, tendo a opción de ser compartidas cos seus compañeiros e 

mestres no blogue “Arts and Crafts”. 

  

Materiais e recursos 

O alumno/a dispón no blogue de inglés, na entrada de Educación Plástica, 

duns modelos de traballos manuais cunha descrición breve en inglés e 

español. Os materiais, seguindo co noso proxecto do coidado do planeta, 
trátase de que sexan de reciclaxe. Así, tamén se facilita que cada alumno/a 

poida adaptar a súa creación plástica ao que facilmente poida ter na súa casa: 

botellas de plástico e tapóns, rolos do papel hixiénico, recortes de xornais, 
caixas de ovos, legumes e grans, froitos secos,acuarela, témpera, rotuladores, 

pegamento, tesoira. Aínda que se lles anima a que garden relación co tema 

traballado no 1º e 2º trimestres, tamén se lles indica a valoración, igualmente 

positiva,  do emprego doutros recursos para actividades diferentes ás 
propostas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 
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CURSO: SEGUNDO 
MATERIA: MÚSICA 
DEPARTAMENTO: 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.1 Explorar , escoitar e describir características dos sons do 
contexto 
 
 

 Recoñece e discrimina sons do contexto. 

 Explora as calidades sonoras de instrumentos e obxectos. 

B.1.5 Identificar e expresar elementos dunha obra musical. 
 
 

 Diferenza entre sons longos e curtos. 

 Recoñece o pentagrama e ca clave de Sol. 

B.2.1 Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras do corpo. 
 
 

 Repite esquemas rítmicos escoitados. 

B.3.1 Realizar pequenas coreografías. 
 
 

 Realiza pequenas coreografías en grupo. 

 Adecúa o movemento corporal coa música. 

B.3.2.Coñecer e valorar as posibilidades sonoras e de 
movemento do corpo. 

 Responde co corpo a estímulos sonoros. 

 Coordina extremidades superiores e inferiores nos 
desprazamentos musicais. 

 Emprega o corpo como medio de expresión. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento de traballo e o grao de implicación do alumnado durante 
todo o trimestre. Teranse en conta as circunstancias persoais de 
cada alumno valorando positivamente a súa participación nas tarefas 
propostas. 

Instrumentos: Observación e seguimento das actividades 
desenvolvidas na aula virtual , solicitadas por correo electrónico ou 
correo ordinario. 

Cualificación 
final 

Tomarase como referencia a evolución do alumnado durante os dous 
primeiros trimestres. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido servirán para obter a cualificación final. 
O terceiro trimestre valerá para reforzar e afianzar coñecementos.  
A valoración deste terceiro trimestre será sempre en positivo, en 
ningún caso influirá negativamente na cualificación final do 
alumnado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de reforzo dos contidos traballados no primeiro e 
segundo trimestre. 
Actividades lúdicas de ampliación de coñecementos 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Traballarase sobre todo e sempre que sexa posible a través das 
plataformas das aulas virtuais colgando semanalmente as 
tarefas. 
De non ser posible facilitaránselle fotocopias e tratarase de 
buscar solución a cada problema de xeito individual. 

Materiais e 
recursos 

Emprego da páxina Web para colgar semanalmente as tarefas.  
Material fotocopiado para aquel alumnado sen conectividade. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e 
da nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias 
de que teñen á súa disposición a readaptación das 
programacións na páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e 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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DATA: 6 MAIO 2020 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 

capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 
accións motrices.  

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 

(CAA, CSC). 

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 

accións motrices. 

EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de 
gravidade en base de sustentación estable.  (CAA, CSC). 

 

B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o 
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo 
capaz de representar mentalmente o seu corpo na organización das 

accións motrices. 

EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico. (CAA, CSC). 
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 
condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz.  

EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con 
coordinación e boa orientación espacial.  (CSC, CAA).   
 

B3.1. Resolver situacións motrices con diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, seleccionando e combinando as 
habilidades motrices básicas e adaptándoas ás condicións establecidas 
de forma eficaz.  

EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e 

frecuencias, con coordinación e boa orientación espacial.  
 (CSC, CAA).   
 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 

comunicando sensacións e emocións.  

EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o 

movemento con desinhibición e espontaneidade. (SIEE, CAA).   
 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento, 
comunicando sensacións e emocións.  

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. (SIEE, CAA).   
 

B6.2. Recoñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas 
en especial as de Galicia.  

  EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas 

características e diferenzas. (CSC, CAA).   
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Realizarase unha observación e seguimento das actividades desenvolvidas 
polo alumnado e a súa implicación durante o trimestre. Teranse en conta as 
circunstancias de cada familia e en base a iso avaliarase a súa participación 
e interacción xunto coas tarefas desenvolvidas. 

Instrumentos: 

Seguimento das actividades desenvolvidas a través do correo electrónico,  
da páxina web do centro e das blogues de 2º e de Educación Física 
(Proxecto deportivo de centro), que se van rexistrando nun diario de aula. 

Cualificación final 

Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
fundamental a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo desenvolvido 
durante estes dous trimestres serán a base a ter en conta para a 

cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar contidos polo que o 
alumnado que amosou unha maior implicación e participación poderá ver 

incrementada a súa cualificación con respecto ao segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación do 
alumnado.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

• Cólganse na blogue de educación física actividades diversas como 
repaso e reforzo do traballado nos trimestres anteriores: 
(http://pdcsanmarcos.blogspot.com/) 

- Retos cooperativos. 
- Figuras de equilibrio. 
- Visionado de clips de vídeo sobre respiración.  
- Circuitos de habilidades motrices con obstáculos na casa.  
- Recomendacións para unha hixiene e alimentación saudables. 
- Vídeos de coreografías de baile. 
- Xogos con material de refugallo. 

• A través da blogue de 2º curso:  
Para celebrar o  “Día da EF na casa”:  

-Terán que enviar por correo unha foto ou vídeo do seu superpoder en 
movemento, SUPERSALTO, SUPEREQUILIBRIO, SUPERHABILIDADE. 
Con tódalas propostas do alumnado realízase unha montaxe de vídeo.  
-O Abecedario dos Movementos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Para informar ao alumnado das actividades: 
-Para o alumnado con conectividade, a través de correo electrónico e 
blogues. 
-Para o alumnado sen conectividade a través de chamadas telefónicas 
dende o centro.  

Materiais e recursos 
Páxina web do centro, mail de titores e especialistas, blogues de 2º  
e blogue de Educación Física 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, das blogues e da 
nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que 
teñen á súa disposición a readaptación das programacións na páxina 

web do centro.  

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 

http://pdcsanmarcos.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
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 

8. Saber aplicar á propia vida os valores e virtudes que xorden das ensinanzas de Xesucristo 7.Recoñece na Igrexa diversos modos de orar. 

10. Recoñecer que a Igrexa é a familia dos fillos de Deus. 8.Identifica a Xesús como enviado de Deus. 

13. Saber describir e respectar as distintas prácticas relixiosas e o seu sentido: a oración, o 
culto 

9.Sinala coas súas palabras que Xesús nos mostra o camiño para chegar ao Pai Deus 

 12. Recoñece na Igrexa diversas manifestacións que expresan a loanza a Dios Padre. 

 15. Indica frases de Xesús nas que invita a preocuparse polos demais. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos:recollida das actividades en formato foto ou escaneo, 
audio, vídeo. 

Instrumentos: correo @edu.xunta.es 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: rexistro mediante 
rúbrica na que se recollen os ítems establecidos previamente para a avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 Continuar co reforzo dos contidos dados no primeiro e segundo 

trimestre, favorecendo así a súa adquisición e interiorización. 

 Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para a etapa de 

Educación Primaria en relación coas competencias clave, tendo 

en conta os obxectivos propios da materia de Relixión católica. 

 Repaso dos seis primeiros temas desenvoltos na aula. Para isto 

incorporaranse lecturas sinxelas tendo en conta o nivel do 

alumnado e as posibles necesidades; realización de fichas con 

imaxes referentes á materia; presentación de xogos  

desenvoltos na aula e de fácil reprodución dende o fogar; 

elaboración de pequenos resumos e debuxos relacionados cos 

textos e/ou contos enviados como actividade. 

 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Desenvolvemento e adquisición das competencias clave en 

relación coas competencias recollidas na programación 

didáctica para o presente curso 2019-2020. 

 Incrementarase o contido e a dificultade atendendo ao nivel a 

ás necesidades do alumnado reforzando así o contido dado. 

 Proposta didáctica por medio da web do centro e o correo. 

 

 
Materiais e recursos 

 Fichas de elaboración propia tendo en conta a programación; 

visualización de vídeos; audiocontos; xogos sinxelos; 

manualidades. Recursos manipulativos e dixitais. 
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4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da 

nosa canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de 

que teñen á súa disposición a readaptación das programacións na 

páxina web do centro. 

ceip.san.marcos@edu.xunta.es 

alonsosanmartin@edu.xunta.es 

Publicidade 
Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/ 
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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: CEIO SAN MARCOS 

CURSO:2º DE PRIMARIA 
MATERIA: VALORES 
DEPARTAMENTO: PRIMARIA 
DATA:8 DE MAIO DE 2020 



 
 
 

CADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS 
CURSO:2º DE PRIMARIA 

MATERIAVALORES 
 

  

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:CEIP SAN MARCOS 
CURSO:2º DE PRIMARIA 

MATERIAVALORES 
 

  

 

 

NTRODUCCIÓN 

Debido á situación excepcional por mor da pnademis do Coº-Vid19, todo o ensino 

viuse obriago a reprantexar a terceira   avaliación debido ao  confinamente da 

porboación. Por iso, e tendo en conta as orientacións provisionais do 17 de abril 

para o desenvolvemento  do terceiro trimestre, e a sdisposicións xerais do Ministerio 

de Educacion e Formación Prfofesional  publicadas no BOE o día venres, 24 de abril 

do 2020, a     programación de CC N Sociais  para 2º de primaria  terá as seguintes 

características: 

 Durante o 3º trimestres desenrolaránse actividades de recuperación, repaso 

e reforzo das aprendizaxes superiores. 

 A avalliaciónsracontínua e porá énfase no seu caracter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances do alumnado tanto dun xeito evolutivo 

como dos posibles atrasos, eivas que esta situación poidera producir. Polo 

tanto, esta programación dara reforzo e guía para unha recuperación e 

reorganización do vindeiro curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Valorar o esforzo individual e colectivo. 
1. Sabe valorar o esforzo individual e colectivo.  
2. Aprende e valora a resolución de conflictos mediante o diálogo. 
3.  

2. Usar habilidades de comunicación, o diálogo. 

1. Escucha activa, poneinterés e axuda a que os outros compañeiros/as 
se expresen. 

2. Pode expresar sentimientos e pensamentos dun xeito asertivo. 
3. Pode traballar en grupo dun xeito construcctivo. 

4. Coñecer os Dereitos Humanos. 
1 Coñece o caracter Universal dos Dereitos Humanos. 

3. Coñece e comprende os Dereitos dos Nenos/as. 
4. Respeta as normas da clase. Autoregula o seu comportamento. 

5. Coñecer a Constitución Española 
1. Opina e decide con  asrtividade. 
2. Recoñece e aprecia os valores sociales e democráticos. 
3. Sabe a Constitución Española: os seus deberes e normas.  

6. Respetar a Natureza e saber que somos parte dela. 
1. Recoñece que somos integrantes e parte da Natureza. 
2. Sabe  conservar os bens da Natureza. 
3. Sabe facer un uso responsable dos recursos naturais. 

 

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

Avaliación 

 
Procedementos: A avaliación basearase na observación e 
seguimento do traballo e implicación do alumnado durante todo o 
trimestre. Teránse en conta as circunstancias de cada un e en base a 
iso avaliarase a súa participación e interacción xunto coas tarefas 
desenvolvidas. Como xa se dixo anteriormente, o seguimento ten que 
ser telemático e individualizado.As canles serán as seguintes: 

 Fichas de creación propia ou pertencentes a editoriais subidas á 
páxina web do Centro.  

 Goolgeclassroom e as súas aplicacións. 

 O blog da aula: http://oblogdo1ciclo.blogspot.com 

 
 

Instrumentos: Seguimento das actividades desenvolvidas a través 
das aulas virtuais e das actividades solicitadas a través do correo 
electrónico que se van rexistrando nun diario de aula. 

Observación da participación no blogue e nas actividades de carácter 
lúdico e voluntario propostas. Como xa se dixo anteriormente, estas 
canles, procedementos serán tamén o método por medio de vídeos, 
apuntamentos en PDF, presentacións googles.Neste intre, hai que 
salilentar a idade do alumnado na que a participacion das familias 
terán unha grande  presencia. 

Cualificación final 

 
Indicar o procedemento para obter a cualificación fin de curso. 
Para obter a cualificación final de curso tomarase como referencia 
primordial a evolución do alumno ou alumna durante o primeiro e o 
segundo trimestre. As competencias acadadas e o traballo 
desenvolvido durante esta etapa serán a base a ter en conta para a 
cualificación final. 
O terceiro trimestre serviranos para afianzar e reforzar coñecementos 
polo que o alumnado que amosou unha maior implicación e 
participación poderá ver incrementada a súa nota con respecto ao 
segundo trimestre. 
En ningún caso estre trimestre influirá negativamente na cualificación 
do alumnado. 
Resumindo a avaliación  será individualizada, contínua e sobre todo 
diagnóstica para afrontar e facilitar o vindeiro curso. 

http://oblogdo1ciclo.blogspot.com/
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Debido á excepcinal situación, ests actividades seran en liña.As 
actividades están diseñadas para que o alumnado, tendo en conta 
a súa idade,  poda respostar dun xeito sinxelo e telemáticos.  
Quizz tests. 
Particiapación no blog. 
Envio de fichas intereactivas, 

Participacion en Google Classroom 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía, como xa se mencionou anteriormente será en 
liña, No obstante, tendo en contar que non todo o alumnado 
posúe unha conexión a internet, falaráse co Concello para que 
lles faciliten dun xeito físico as tarefas asignadas. Cómpre dicir 
que tamén será individualizada.  

 Os nenos e nenas con NEE seguirán un segimento por 
parte da titora/or  en colaboración coas mestras/es 
especialistas en Al e/ou PT para unha maior atención á 
diversidade. 

Estableceráse unha canle de comunicación coas familias para 
que se poda variar e adaptar as tarefas asignadas ás 
necesidades individuais de cada neno u nena. 

Materiais e recursos 

 Fichas de creación propia. 
 Fichas de diferentes editoriais. 
 Google Classroom e as  súas diferentes aplicacións. 

 http: oblogdo1ciclo.blogspot.es 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través do correo electrónico, das aulas virtuais, dos blogs e da nosa 
canle de twitter informarase ao alumnado e ás familias de que teñen á 
súa disposición a readaptación das programacións na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación na aula virtual e na páxina web do centro. 
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