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CIENCIAS DA NATUREZA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, seleccionar 
información de forma guiada e comunicar os resultados. 

CNB1.1.1. Manifesta algo autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións. 

B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade CNB2.1.1. Identifica as partes do corpo humano e  doutros seres vivos. 

 CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. 

 CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 
B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso coa 
saúde e coa enfermidade. 

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

B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de merendas saudables para o 
recreo. CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios 

B3.1. Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas 
para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno. CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes. 

 CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno. 

B3.2. Observar e rexistraralgún ser vivo aula e comunicar os resultados CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do 
seu contorno adoptando hábitos de respecto. 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Realizar traballos de investigación que partan do establecemento de conxecturas, 
da observación, experimentación e da toma de conciencia dos sentimentos e sensacións 
como medios básicos para obter información usando as TIC 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información e obtén conclusións sinxelas. 

B1.2.Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as 
achegas alleas 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento 
solidario. 

B1.3.Empregar os mapas mentais como unha técnica básica de estudo. CSB1.3.1.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. 

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

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

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

B2.4 Realizar sinxelos traballos dalgún ecosistema en concreto: acuático, terrestre. CSB2.4.1.Coñeceos elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os 
que se investigou na aula. 

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana. CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

B2.6.Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñecer algunha 
características máis significativa destes. 

CSB2.6.1.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as 
características máis significativa destes. 

B2.8.Empregar correctamente as nocións topolóxicas básicas de posición e proximidade 
para orientarse na contorna máis próxima. 

CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar 
posibles itinerarios de acceso desde a súa casa. 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Área de Lingua castelá e literatura 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas. LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na 
produción propia. 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente, identificando, de xeito global, o valor comunicativo destes. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situación de aula. 

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

▪ - diálogos 

-exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

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

 LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. 

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

 LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos: cartas, anuncios, 
regulamentos, folletos…. 

 LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 

B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación. LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter 
información. 

 LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou 
debate infantil procedente dos medios de comunicación. 

B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses. LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, 
axeitados aos seus gustos e intereses. 

B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. 

B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á forma e a intención 
comunicativa. 

LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, 
de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas…. 

 LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 
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B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LCB1.10.1 Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de 
textos moi sinxelos apropiados á súa idade 

 
 

 

1.  

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario. LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión lectora de 
textos moi sinxelos 

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións 
redundantes 

 
LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece no 
texto. 

B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia. LCB2.6.1.Mostra interese por ter unha biblioteca propia 
B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos. LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 
B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes 
temas da área. 

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de 
carácter redundante co contido. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), 

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

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

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

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita 

 LCB4.4.2. Utiliza, de forma guiada, signos de puntuación nas súas composicións escritas. 

 LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
B4.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

B5.2. Inicia a lectura  de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica 
escolar. 

LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

 
LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios 
(personificacións)  

B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, 
adiviñas. 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, 
adiviñas. 

B5.6. Reproducir textos literarios breves e moi sinxelos adaptados á súa idade, con 
axuda 

LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos literarios adaptados 
á idade. 

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á 
súa idade. 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Área de Matemáticas 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e situacións da 
vida cotiá. MTB1.1.1. Saber resolver un problema. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999 

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

 MTB2.1.3. Realiza correctamente series. 
B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da 
vida cotiá. MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

 MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 

 
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, 
incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

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

 MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental. 
B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel. MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados 
B3.1. Coñecer  o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de 
lonxitude. 

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

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo como unidades de medida de peso. MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo como unidades de medida de peso. 
B3.3. Coñecer e utilizar o litro como unidades de medida de capacidade. MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro como unidades de medida de capacidade 
B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos 
traballados. 

B5.1. Interpreta datos en representacións gráficas MTB5.1.1.Interpreta datos en representacións gráficas 

 MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos 

  

  
 

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

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 CURSO 2019/2020  PÁXINA 17 DE 27 CENTRO: SANTA MARÍA AS PONTES 
        CURSO: 2º E. PRIMARIA 

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

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Área de Valores sociais e cívicos 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás autopercepcións e  

autodescrición de calidades. 
VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en composicións 
libres. 

B1.2.Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma positiva. VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para 
transformalos. 

 
VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta durante o 
traballo individual e grupal. 

 VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións. 

 
VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

 
VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas. 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades para 
superar frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación. 

 VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 
B1.5. Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguir 
logros persoais responsabilizándose do ben común. VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares. 

 VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. 
B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. VSCB2.1.1 Expresar con claridade sentimentos e emocións. 

 
VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais 
para expresar opinións, sentimentos e emocións. 

 VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 
B2.2. Empregar a aserción. VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 CURSO 2019/2020  PÁXINA 19 DE 27 CENTRO: SANTA MARÍA AS PONTES 
        CURSO: 2º E. PRIMARIA 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.3. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais. 

 
VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

B2.4. Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 

 
VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e 
emite cumprimentos. 

B2.5. Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

 
VSCB2.5.2 Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de 
afecto e a confianza mutua. 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo puntos de vista e sentimentos. VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas. 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 
B3.2. Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe 

 VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 
B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade educativa, 
empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos valores universais. 

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas 
condutas son acordes coas normas de convivencia escolares. 

 VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula 

 VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar. 
B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade e usando a linguaxe positiva na comunicación 
de pensamentos, intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha independencia 
adecuada á súa idade. 

 
VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida 
das súas posibilidades e exponas oralmente. 

 VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito. 

 
VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en conta os 
sentimentos básicos das partes. 

B3.6. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade entre homes e mulleres. VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares 

 VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo. 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

1. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Área de Lingua galega e literatura  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes 
da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

LGB1.1.1. Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da 
radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

 LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información. 
B1.2. Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de diferentes 
soportes. 

LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que 
inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante. 

B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 

 
LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do 
traballo. 

 
LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas 
elementais sobre o seu contido. 

 LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. 
B1.4. Manter unha actitude de escoita, respectando as opinións dos e das demais. LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións. 

 LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. 
B1.5. Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula. LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

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

 LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en situacións de comunicación dentro da aula. 

 LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 

 
LGB1.5.5. Nun intercambio comunicativo oral, mostra interese nas opinións das demais 
persoas. 

 LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

B1.6. Usar fórmulas de tratamento nos intercambios comunicativos máis habituais. LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

B1.7. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. LGB1.7.1. Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo 

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente e propia da lingua galega. 

B1.9. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao 
xénero, ás razas e ás etnias. 

B1.10. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos 

 
LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou 
procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 
comunicación. 

 
LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, 
como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

 
LGB2.1.3. Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións). 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de 
ilustracións. LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para chegar 
progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza cando é preciso. LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 

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

 LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos. 
B2.4. Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de aula, e de centro 
como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais diversos. 

LGB2.4.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

 
LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de aula e de centro, como 
instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais diversos 

B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. 
B2.6. Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e 
de lecer. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus gustos 
e preferencias. 

 LGB2.7.2. Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1. Reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios 
dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola. LGB3.1.1. Reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís. 

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

B3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic. 

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensión dos 
textos. LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 

B3.5. Presentar textos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa 

LGB3.5.1. Presenta os textos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa 

 
LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 
disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e 
á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, 
palabras e sílabas. 

 LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

 LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 

 LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas. 
B4.3. Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da escritura. LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. 

 LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 
B4.4. Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 
B4.5. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

LGB4.5.1. Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, 
léxicos) das linguas que coñece 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Recrear e r diversos textos literarios, usando modelos. LGB5.1.1. Recrea diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos. 

B5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de gozo persoal 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal 

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

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á autonomía lectora. 

B5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade. LGB5.4.1. Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade. 
B5.5. Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como 
recurso de gozo persoal. 

B5.6. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e 
culturais. 

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural. 
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2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Levaranse a cabo ata o momento en que se decreta o estado de alarma. 

Instrumentos de avaliación                                                        

Fichas e cadernos de traballo ..................................................30 % 

Preguntas orais e escritas   ......................................................20% 

Traballo en grupo ....................................................................10% 

Traballo persoal ......................................................................20% 

Interese e actitude ...................................................................20% 

 

 

 

Farase a media entre a primeira e a segunda avaciación. 

Se hai constancia de que o alumnado participou nas actividades que se propuxeron durante o terceiro trimestre poderase subir a 

nota. 

Nunca se baixará pola falta de participación. 
 

Cualificación 

final 

Criterios de avaliación: 

Non se terán en conta as materias pendentes de cara a promoción do curso. Daríase o caso se o alumnado non acadara os 

mínimos establecidos na programación. 

 

Avaliación de  

materia 

pendentes 

Criterios de cualificación, Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Fixaranse uns mínimos de modo que a adquisición de estes sexa máis doado de acadar polo alumnado.  

Levarase a cabo un programa de reforzo e recuperación de cara ao curso que vén 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Videos, xogos virtuais, fichas, tarefas na libreta, explicacións en liña, fotos, caderno virtual, libro virtual... 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

Propoñeranse diariamente actividades varias no blog da clase e na aula virtual do centro: 

O alumnado  pode enviar a tarefa ao correo. 

A mestra intenta manterse en contacto coas familias a través do teléfono e o correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Cóntase coa aula virtual do colexio e a web do centro. 

A pataforma Cisco para teleconferencias co alumnado 

O blog da biblioteca. 

Tamén se conta cun blog de aula.  

Está a disposición do alumnado un correo electrónico para se por en contacto coa titora 

Cóntase ca aplicación de abalar móbil para dar avisos varios 

Desde o concello procedeuse ao reparto de puntos wifis e ordenadores dependendo dos medios que tivera o alumnado 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Cóntase con a web da escola, ademáis da aplicación de abalar móbil e o blog da aula. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


