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INTRODUCCIÓN 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19  á categoría de pandemia 

internacional. Na nosa Comunidade Autónoma declaráronse medidas preventivas en materia de sanidade pública, seguidas da declaración do 13 de marzo da situación 

de emerxencia sanitaria no noso territorio, entre elas o Acordo do 12 de marzo da suspensión das actividades académicas. Posteriormente o Real Decreto 463/2020 do 

14 de marzo  declarou o estado de alarma o que significou o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais. 

Posteriormente o 27 de abril de 2020 saíron as instrucións para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da nosa 

Comunidade Autónoma, que nos levaron a adaptar as nosas programacións, detallando os estándares de aprendizaxe esixibles, os contidos non traballados que deberán 

ser reforzados no vindeiro curso, o cambio de metodoloxía , así como os criterios e procedementos de avaliación que detallo a continuación. 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES PARA A TERCEIRA AVALIACIÓN 

 

ÁREAS. COMPETENCIAS CLAVE 

A relación das competencias clave nas diferentes áreas farase mediante as seguintes siglas: 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCAC) 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 2º E.P. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE. 

3º TRIMESTRE 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Números Naturais ata o 999. 

Nome e grafía dos números ata o 999. 

Equivalencias entre os elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades e decenas. 

O sistema de numeración decimal: valor de posición das 

cifras. 

Identifica o número anterior e o seguinte a un dado. 

Identifica o número maior, o menor e o igual a un dado. 

Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 999. 

Identifica o valor da posición das cifras en situacións e 

contextos reais. 

CCL 

CMCT 

CCL 

Identifica os números ordinais do 1º ao 20º. 

Utilización e relación dos números ordinais. Comparación 

de números. 

Equivalencias entre os elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades , decenas e centenas. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu 

valor, en situacións da vida cotiá. 

Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 999. 

Descompón e compón números naturais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. 

Ordena números enteiros e represéntaos na recta 

numérica. 

CCL 

CAA 

CMCT 

 

Iniciación no desenvolvemento de estratexias persoais de 

cálculo mental. 

Gusto pola presentación ordenada e limpa dos cálculos e 

dos resultados. 

Cálculo de sumas e restas sen levar e levando. 

Utilización en situacións familiares da suma para xuntar ou 

engadir e da resta para separar ou quitar. 

- A multiplicación como suma de sumandos iguais. 

Realizar operacións e cálculos numéricos mediante 

diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en 

situación de resolución de problemas. 

-Relacionar a suma e a  multiplicación. 

Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de suma 

na resolución de problemas contextualizados. 

Realiza cálculos numéricos básicos coa operación de resta 

(sen levadas) na resolución de problemas contextualizados. 

Emprega procedementos diversos na realización de 

cálculos numéricos básicos. 

-Entende a relación entre a multiplicación e a suma. 

CMCT 

 

Resolución de problemas da vida cotiá. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao 

seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados. 

CMCT 

CAA 



matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

Iníciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando a solución no contexto. 

CSIEE 

Resolución de problemas de medida. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 

seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

Resolve problemas sinxelos de medida. 

Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades 

dos resultados. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

Interpretación de representacións espaciais sinxelas en 

situacións da vida cotiá. Descrición de posicións e 

movementos, en relación a un mesmo e a outros puntos de 

referencia. 

Interese e curiosidade pola identificación das formas e dos 

seus elementos característicos. 

Confianza nas propias posibilidades; curiosidade, interese e 

constancia na busca de solucións. 

Uso do vocabulario xeométrico para describir itinerarios: 

liñas abertas e pechadas; rectas e curvas. 

Busca de elementos de regularidade en figuras e corpos a 

partir da manipulación de obxectos. 

Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a 

partir de sistemas de referencia e de obxectos ou situacións 

familiares. 

Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en 

relación a un mesmo utilizando os conceptos de esquerda-

dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e próximo-

afastado. 

Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en 

relación a outros puntos de referencia utilizando os 

conceptos de esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-

abaixo, preto-lonxe e próximo-afastado. 

CMCT 

CAA 

CCL 

CMCT 

CAA 

CCL 

Formas planas e espaciais: clasificación de figuras planas. Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, 

rectángulo e triángulo. 

Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares en 

obxectos do contorno inmediato. 

CMCT 

CAA 

Recollida e clasificiación de datos. Recoller e rexistrar unha información que se poida 

cuantificar, utilizando algúns recursos sinxelos de 

representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, 

diagramas lineais…comunicando a información. 

Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións 

gráficas básicas. 

Resolve sinxelos problemas en que interveña a lectura de 

gráficos. 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

 

 

 



Matemáticas 2ºEP. PENDENTE para curso: 2020-2021 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Interpretación correcta dos datos numéricos dun calendario. 

Unidades de medida do tempo e as súas relacións: minuto, 

hora, día, semana e ano. 

- Iniciase no coñecemento das unidades básicas de medida 

do tempo e as súas relacións, utilizándoos para resolver 

problemas da vida diaria. 

-Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as 

súas relacións. 

Minuto, hora, día, semana e ano. 

-Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a 

media hora. 

-Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as 

medidas temporais e as súas relacións. 

CMCT 

CMCT 

CMCT 

-Resolución de problemas de medida. - Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados 

ao seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

-Resolve problemas sinxelos de medida. 

Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades 

dos resultados 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

-Identificación dos corpos  xeométricos. 

-Os prismas, as pirámides, o cubo, o cilindro, o cono e a 

esfera. 

- Identificar e describir diferentes corpos xeométricos, 

diferenciando os seus elementos e relacionándoos cos 

obxectos do mundo real. 

- Describe e representa conceptos relacionados coas 

figuras xeométricas. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

-Resolución de problemas de xeometría relacionados coa 

vida cotiá. 

-Identificar, resolver problemas da vida cotiá adecuados ao 

seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso 

aplicado para a resolución de problemas. 

-Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen 

dominio dos contidos traballados. 

Iniciase na reflexión sobre o procedemento aplicado á 

resolución de problemas: revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

CMCT 

CAA 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

 



C.DA NATUREZA. 2ºE.P..CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

3º TRIMESTRE 

O CORPO E A ALIMENTACIÓN:  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Identificación e observación das partes do corpo humano. 

- Os cinco sentidos (vista, oído, olfacto, gusto e tacto) e a 

súa funcionalidade. 

- Os ósos e as articulacións. 

- Os músculos. 

- Identificación das principais articulacións do corpo e da 

súa función motora.  

- Descrición das características principais dos músculos e 

explicación dos movementos e actividades en que intervén 

cada un. 

- Hábitos saudables: alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso. 

- Recoñecemento da respiración e da nutrición como 

funcións vitais. 

- Que necesitamos para vivir: aire, auga e alimentos. 

- Identificar e describir as partes do corpo humano e 

comparalo co doutros seres vivos. 

- Recoñecer a respiración e a nutrición como funcións vitais. 

- Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio 

físico e descanso coa saúde e coa enfermidade. 

- Identificar e describir a auga e o aire como recursos 

fundamentais para a vida, e tomar conciencia da 

necesidade do seu uso responsable. 

- Identificar os alimentos necesarios para unha dieta 

equilibrada segundo a pirámide alimentaria. 

- Identifica e describe a partes do corpo humano e 

compárao co doutros seres vivos. 

- Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. 

- Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde. 

- Identifica e describe a auga e o aire como recursos 

fundamentais para a vida, e tomar conciencia da 

necesidade do seu uso responsable. 

- Identifica os alimentos necesarios para unha dieta 

equilibrada segundo a pirámide alimentaria. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 

MATERIA E ENERXÍA:  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Recoñecemento da presenza da auga e do aire no medio 

físico. 

- Uso responsable da auga e valoración da importancia do 

aire limpo para a vida. 

- Identificar e describir a auga e o aire como recursos 

fundamentais para a vida, e tomar conciencia da necesidade 

do seu uso responsable 

 

- Valora e aplica usos responsables da auga na escola. CMCCT 

CSC 

CCL 



- Identificación de forzas coñecidas que fan que os obxectos 

se movan ou deformen. 

- Materiais naturais e artificiais. 

- Propiedades dos materiais. 

- Os estados dos materiais e os seus cambios: sólido, líquido 

e gasoso. 

- Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións 

para recoñecer os cambios de estado e os efectos de forzas 

coñecidas no movemento do corpo. 

- Realizar mesturas sinxelas con sustancias relacionadas coa 

vida doméstica e do contorno, achegando conclusións sobre 

os resultados. 

- Realiza experiencias sinxelas para identificar as forzas que 

fan que os obxectos se movan en situacións reais. 

- Compara densidades de diferentes sustancias que emprega 

diariamente con respecto á auga. 

CMCCT 

CCL 

CMCCT 

CMCCT 

- Observación dos efectos da aplicación dunha forza. 

- Tipos de forzas. 

- A enerxía e as súas fontes. 

- Clasificación de sons en función de se o son é forte, débil, 

agudo ou grave. 

- Realizar experiencias sinxelas para analizar efectos das 

forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 

-Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación 

dunha forza en situacións da vida cotián. 

- Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos 

cotiáns. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

 

OS SERES VIVOS:  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Diferenzas entre seres vivos e inertes. 

- Os seres vivos: as plantas e os animais. 

- As partes das plantas: raíz, talo e follas. 

- Tipos de plantas: árbores, arbustos e herbas. 

- Distinción entre plantas de folla perenne ou caduca. 

- Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais 

características das plantas e dos animais. 

- Identificar as principais características e comportamentos 

de animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en 

conta o seu contorno. 

- Explica as principais diferenzas entre plantas e animais 

empregando diferentes soportes. 

CMCCT 

CCL 

- Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres 

vivos. 

CMCCT 

- Os animais vertebrados e invertebrados e as súas 

características. 

- Grupos de vertebrados: mamíferos, aves, réptiles, anfibios 

e peces. 

- Animais invertebrados. Os insectos e os vermes. 

- Clasificación de animais en función de se son ovíparos ou 

vivíparos e do grupo ao que pertencen. 

- Respecto polos seres vivos do contorno. 

- Explicar as principais diferenzas vertebrados e 

invertebrados. 

Recoñecer e diferenciar grupos de vertebrados. 

Recoñecer e diferenciar grupos de invertebrados 

- Respectar seres vivos do contorno. 

- Explica as principais diferenzas vertebrados e 

invertebrados. 

Recoñece e diferenciar grupos de vertebrados. 

Recoñece e diferenciar grupos de invertebrados 

Explica as principais diferenzas entre plantas e animais 

empregando diferentes soportes. 

Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos 

empregando diferentes soportes. 

- Respecta seres vivos do contorno. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CD 



Ciencias da Natureza 2ºEP. PENDENTE para curso: 2020-2021 

 Máquinas e oficios: 

As máquinas. 

O funcionamento das máquinas. 

Funcionamento e electricidade. 

Ferramentas. 

Riscos laborais. 

Accidentes domésticos. 

 

 Os inventos e a tecnoloxía: 

Os inventos 

A tecnoloxía na vida cotiá. 

Os ordenadores e os seus compoñentes. 

O uso do teclado. 

Iconos e símbolos. 

O correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



L.GALEGA E L.CASTELÁ. 2ºE.P. CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.  COMPETENCIAS CLAVE. 

3º TRIMESTRE 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

Extratexias e normas para o intercambio comunicativo: 

participación; escoita; respecto á quenda de palabra; 

respecto polos sentimentos dos e das demais. 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a quenda de palabra. 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións 

propias. 

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita e respecta a 

quenda de palabras. 

CCL 

CAA 

CSC 

Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non 

verbais, especialmente xestos e ton de voz que 

complementen o significado da mensaxe. 

Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos 

orais e integrala na produción propia. 

Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non 

verbais para comunicarse oralmente. 

CCL 

CAA 

CSC 

Participación en situación de comunicación de aula, 

espontáneas ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o 

discurso. 

Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa 

coherencia para satisfacer as necesitades de comunicación 

en diferentes situacións . 

Participa activamente en diversas situacións de 

comunicación. 

Exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

CCL 

CSC 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Interese pola ampliación de vocabulario. Creación de redes 

semánticas moi sinxelas. 

Ampliar o vocabulario a partir das súas experiencias.  Utiliza o vocabulario adecuado á súa idade. CCL 

Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

Usa unha lingua non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

CCL 

CSC 

Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

Utilizar de forma efectiva a linguaxe oral: escoitar e 

preguntar. 

Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Lectura de distintos tipos de textos adaptados á súa idade. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e 

sinxelos. 

Le con pronunciación e entoación adecuada, textos sinxelos, 

de variada tipoloxía, breves e adaptados á súa idade. 

CCL 

Inicio ás estratexias para a comprensión lectora de textos: 

consideración do título e das ilustracións moi redundantes. 

Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social 

adecuados ao seu nivel. 

Relaciona a información que achega o título e as ilustracións 

co tema do texto. 

CCL 

CAA 



Valoración dos medios de comunicación social como 

intrumentos de comunicación. 

Valorar os medios de comunicación social como intrumento 

de comunicación. 

Identifica as ideas xerais en reportaxes audiovisuais sobre 

temas do seu interese. 

CCE 

CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

Comprensión de textos de diversa tipoloxía adecuados á súa 

idade 

Comprender a mensaxe en diferentes tipos de  textos 

adaptados, atendendo a súa idade. 

Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxías 

textuais: carteis, anuncios, avisos, receitas, normas, 

instrucións… 

CCL 

CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece. 

CCL 

CSC 

Coñecemento e lectura  de contos tradicionais: marabillosos, 

de fórmulas, de animais,… 

Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a 

lectura como fonte de gozo e información. 

Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, 

poesías, cómics, adiviñas… 

CCL 

CCEC 

CAA 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA. 

Uso de material de lectura como recurso para desenvolver o 

plan lector e fonte de lecer. 

Progresar na adquisición do hábito lector. Amosa interese pola lectura de  textos adecuados a súa 

idade, para obter información e para o seu lecer. 

CD 

CAA 

Utilización de material multimedia educativo e outros 

recursos didácticos ao alcance e propios da súa idade. 

Utilizar programas e aplicacións educativas dixitais para 

realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. 

Utiliza de maneira guiada, distintos programas e aplicacións 

educativos dixitais como ferramenta de aprendizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía. 

Signos de puntuación. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras 

ortográficas para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as 

normas ortográficas propias do nivel e aplícaas á escritura 

de textos significativos sinxelos e seguindo modelos. 

CCL 

A palabra. A Iniciación á orde alfabética. Recoñecemento 

das características e uso das diferentes clases de palabras. 

Xénero e número do nome. 

Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a 

estrutura da lingua. 

Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e 

fonemas como elementos fundamentais da palabra. 

Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

Distingue nome e adxectivo en palabras significativas. 

Distingue xénero e número en palabras habituais. 

Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos. 

CCL 

Valoración dos textos literarios como fonte de gozo persoal. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e 

dramáticos. Coñecer o funcionamento da biblioteca de aula. 

Gozo da escoita de textos literarios, narrativos, líricos e 

dramáticos. Coñece o funcionamento da biblioteca de aula. 

Interpreta, intuitivamente e con axuda a linguaxe figurada en 

CCL 

CCEL 

CAA 



textos literarios (personificacións). Utiliza de forma  guiada a 

biblioteca de aula como fonte de información e lecer. 

Uso de elementos lingüísticos e non lingüísticos na 

comunicación escrita. 

Relacionar códigos verbais e non verbais. Ilustra de forma creativa os seus escritos con ilustracións 

redundantes. 

CCL 

Recoñecemento e utilización de recursos gráficos na 

comunicación escrita. 

Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus 

aspectos gráficos. 

Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas 

palabras e consolida aspectos grafomotores e grafías de 

lingua castelá e galega en palabras significativas. Identifica 

diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, narracións, 

poesía, noticia…. 

CCL 

CCl 

Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada) como vehículo de comunicación e 

como recurso  de gozo persoal. 

Valorar a literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 

ou minorizada) como vehículo de comunicación e como 

recurso  de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria 

ou minorizada) como vehículo de comunicación e como 

recurso  de gozo persoal. 

CCL 

CSC 

CCEC 

L. Galega e L. Castelá 2ºEP. PENDENTE para curso: 2020-2021 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

Comprensión global de textos orais de diversa tipoloxía; 

atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e á súa intención comunicativa  (informativos, 

literarios e prescritivos) e procedentes de diversas fontes. 

Comprender o sentido global dun texto oral. 

Identificar informacións relevantes. 

Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, 

do ámbito escolar e social. 

CCL 

CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

Produción de textos orais breves e sinxelos próximos aos 

seus gustos e intereses. 

Expresarse de forma oral en diferentes situacións con 

vocabulario adecuado e unha secuencia coherente. 

Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

Describe, de forma sinxela, persoas, animais, obxectos e 

lugares seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de abaixo a 

arriba… 

Utiliza correctamente expresións para situar e ordenar as 

rutinas: antes, despois, pola maná, pola noite… 

CCL 

Comprensión de textos de diversa tipoloxía adecuados á súa 

idade 

Comprender a funcionalidade de diferentes tipoloxía 

textuais, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 

Recoñece a funcionalidade de determinadas tipoloxías 

textuais: carteis, anuncios, avisos, receitas, normas, 

instrucións… 

CCL 

CAA 



(informativos, literarios e prescritivos) adaptados a súa 

idade. 

BLOQUE 5. 

Utiliza estratexias para a produción de textos: planificación, 

identificación da función, textualización, revisión e 

reescritura. 

Produción de textos segundo o plan de escritura. 

Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos 

atendendo ao seu formato (descritivos, narrativos, 

dialogados) e intencionalidade comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos) e coida a presentación. 

Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi 

sinxelos propios do ámbito escolar e social: listas, notas, 

normas, felicitacións, instrucións, contos, anécdotas… 

 

Presenta os seus escritos con limpeza, evitando rascaduras. 

CCL 

CD 

CAA 

CCL 

CAA 

Vocabulario.  Sinónimos e antónimos. Aumentativos e 

diminutivos. Comparacións e palabras derivadas. 

Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a 

adquisición de vocabulario. 

Relaciona sinónimos e antónimos básicos en parellas de 

palabras significativas. 

Establece comparacións entre distintos elementos. 

Utiliza diminutivos e aumentativos, en textos orais e escritos 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIAIS. 2ºE.P. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE. 

3º TRIMESTRE 

OBSERVAMOS A PAISAXE: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 A contorna física: A paisaxe natural. O coidado e a 

contaminación. 

Tipos de paisaxes. As paisaxes de interior e de costa. 

Recoñecemento das partes dunha montaña. 

A paisaxe natural. O coidado e a contaminación. Tipos de 

paisaxe e a súa conservación. 

Rochas e minerais da contorna: cor, textura, forma, dureza. 

Identificación e clasificación de diversos tipos de rochas: 

duras e brandas. 

Identificar as partes dunha montaña. 

Diferenciar os distintos tipos de paisaxes de montaña, de 

costa, de chaira. 

Diferenciar os elementos naturais, dos elementos 

humanizados nunha paisaxe. 

Identifica a terminoloxía propia de área. Empregando 

imaxes, debuxos. 

Identifica e diferencia os elementos de paisaxe de montaña, 

de costa e de chaira. 

Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece     

algúns usos aos que se destinan. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CCL 

Auga doce e  auga salgada na natureza e nos océanos e os 

continentes. 

-O ciclo da auga 

-Estados da auga. 

-Tramos dun río. 

Recoñecer e valorar a importancia que a auga e o aire teñen 

para a vida. 

Recoñecer e diferenciar os estados da auga. 

Identificar os tramos dun río e relacionalos polo tramo onde 

discorren. 

Diferenciar auga doce e auga salgada na  natureza. 

Explicar  vendo imaxes o ciclo da auga. 

Reflexionar sobre a importancia que ten o uso responsable 

da auga. 

Recoñecer as características e/ou propiedades  básicas do 

aire e a auga observadas e experimentadas a través dos 

sentidos.  

Recoñecer e diferenciar auga doce e salgada na nosa 

paisaxe. 

Recoñecer e saber ordenar as imaxes do ciclo da auga e 

relacionalas cunha breve explicación. 

Diferenciar os tramos dun río e  recoñecer por onde 

discorren. 

Explica, de forma sinxela, a importancia que  ten o uso 

responsable da auga . 

Recoñecer a importancia das plantas para limpar o aire. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

 

 

 



A NOSA LOCALIDADE: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Quen goberna a túa localidade? 

O Concello e os seus servizos básicos. 

O exercicio activo da cidadanía. 

A pertenza a grupos sociais da localidades: deportivos, 

recreativos, culturais. 

Coñecer organización social da súa contorna e diferenciar 

entre unha localidade e un municipio. 

Manifestar satisfacción pola pertenza a un grupo e respectar 

as características das persoas coas que convivimos e que 

pertencen a diferentes grupos sociais. 

Identifica e utiliza o vocabulario sobre as localidades, o 

concello e as normas de convivencia nos seus traballos de 

clase. 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

 

 

VIVIR EN SOCIEDADE: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

As profesións. 

Distinción das tarefas que realizan agricultores, gandeiros, 

mariñeiros, mineiros e madeireiros. 

Identifica as profesións que no lle sexan tan familiares, 

coñecer un pouco sobre eles e clasificalas segundo o 

servizo que prestan á comunidades e se se realizan en 

fábricas ou ao aire libre. 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións 

e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma 

de decisións e asume responsabilidades. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

Identificación dos traballos de fábricas e obradoiros como 

sector secundario. 

Explicación do tipo de comercio dun barrio. 

Valoración do compromiso de reciclar o lixo. 

Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a 

escola e as súas funcións. 

 CMCCT 

CSC 

CCL 

Sociais 2ºEP. PENDENTE para curso: 2020-2021 

O PASO DO TEMPO: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Uso e medidas do tempo. Nocións básicas: antes, despois, 

día, mes. O paso do tempo: liña do tempo da súa historia 

persoal. 

Ordenar temporalmente, a través dunha liña do tempo, a 

evolución e algún feitos relevantes da súa vida persoal 

empregando as unidades de medidas temporais máis 

Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns 

feitos relevantes da súa vida persoal e empregando as 

unidades de medida do tempo máis básicas. 

CSC 

CAA 

CCL 



Árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, 

presente e futuro. 

Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o seu 

papel gozando da contemplación de obras artísticas. 

básicas feitos relevantes da súa vida persoal empregando 

métodos sinxelos de observación e as unidades de medida 

temporais básicas. 

Reconstruír a memoria do pasado próximo partindo de fontes 

familiares a través da realización dunha árbore xenealóxica 

sinxela dos membros da súa familia. 

Explica oralmente na árbore xenealóxica sinxela dos 

membros da súa familia. 

Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro 

nosas conversas da vida cotiá. 

Coñece a importancia que ten a conservación dos restos 

históricos para entender a historia da vida humana 

CSC 

CAA 

CCL 

Sistemas de medida do tempo. O día, a semana, os meses 

e o ano. O calendario como instrumento de medida do 

tempo. Creación dun calendario anual propio establecendo 

os horarios das xornadas escolares, as semanas, os meses, 

as estacións do ano, situando os aniversarios e os 

acontecementos máis importantes. 

Ser consciente do paso do tempo empregando, como 

unidades de medida, os días, as semanas, os meses, o ano, 

as estacións e o calendario como instrumento para medir e 

representar o paso tempo. 

Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, 

nomea os meses do ano e diferencia as estacións segundo 

as súas características. 

CMCCT 

CCL 

 

AS PEGADAS DO PASADO: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

A Prehistoria. 

A HISTORIA : 

IDADE Antiga 

Idade Media. 

Idade Moderna 

Idade Contemporánea. 

Diferenciar a Prehistoria e a Historia. 

Ordenar temporalmente, a través dunha liña do tempo as 

distintas etapas da historia. 

Recoñecer e diferenciar as distintas etapas da Historia 

relacionándoas con distintos feitos. 

Recoñece  e diferencia Prehistoria e Historia, asociándoa as 

distintas idades aos feitos que marcan o seu inicio e final.  

Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a 

gandería, como descubrimentos que cambiaron 

profundamente as sociedades humanas. 

Recoñece e diferencia as principais etapas da Historia. 

Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e 

materiais como fontes para coñecer o noso pasado, con 

especial relevancia da escritura. 

CSC 

CAA 

CCL 

 

 



MÍNIMOS ESIXIBLES. 2º E.P. CURSO 2019-2 

 

MATEMÁTICAS C. NATURAIS LINGUAS GALEGA E CASTELÁ C. SOCIAIS 

Cálculo 

- Identificación e recoñecemento de  

números hasta o 1000 (en grafía e en 

cifra). 

- Sumas con levadas e restas con levadas; 

restas levando. 

- Táboas de multiplicar 

- Cálculo mental fluído con números dunha 

cifra 

Conceptos básicos 

- Conceptos de anterior e posterior 

- Conceptos de maior, menor e  ordenar 

correctamente. 

- Identificación e concepto de centenas, 

decenas e unidades 

- Descomposición de números en centenas, 

decenas e unidades 

Matemáticas aplicadas 

- Utilización adecuada da axenda para 

organizarse. 

 

- Identificar nun esqueleto os principais osos do 

corpo. 

- Identificar os principais músculos do corpo. 

- Identificar nun esqueleto as principais articulacións 

do corpo. 

- Identificar os principais sentidos do corpo. 

- Diferenciar entre órgano e sentido. 

- Recoñecer o que nos permite cada sentido. 

- Diferenciar os dous momentos da respiración. 

- Enumerar os grupos de alimentos que debe ter una 

dieta equilibrada. 

- Diferenciar a orixe dos alimentos: naturais 

elaborados. 

- Diferenciar os alimentos polo se orixe: vexetal ou 

animal. 

- Recoñecer que actividades hai que facer para 

crecer san. 

- Coñecer as principais características dos animais 

vertebrados. 

- Coñecer as principais características dos animais 

invertebrados 

- Recoñecer as principais características dos 

mamíferos, aves, peixes , réptiles e anfibios. 

- Diferenciar entre animais domésticos e salvaxes. 

- Diferenciar entre plantas silvestres e cultivadas. 

- Diferenciar entre plantas de folla caduca e perenne. 

- Recoñecer a importancia dos bosques. 

- Diferenciar distintas propiedades dos materiais. 

- Recoñecer os diferentes estados da auga. 

Lectura  

- Lectura mecánica con fluidez, ritmo, velocidade e 

prosodia. 

- Lectura comprensiva: identificación de información 

significativa dun texto sinxelo e producións propias 

sobre preguntas  directas sobre o texto. 

Conceptos básicos e normas ortográficas 

-  Emprego de maiúsculas: inicio, despois de punto e 

nomes propios. 

- Uso de punto final. 

- Uso de r/rr. 

- Consigna “antes de p e b escribirei m”. 

- Uso de: za, zo, zu, ce, ci; ca, co, cu, que, qui; ga, 

go, gu, gue, gui. 

- Concordancia de xénero e número. 

- Concordancia de suxeito e predicado. 

- Realización de pequenos ditados aplicando normas 

anteriores. 

- Escritura de oracións con palabras dadas con 

coherencia e cohesión. 

- Descrición sinxela de obxectos. 

 

- Identificar as partes dunha montaña. 

- Diferenciar os distintos tipos de paisaxes de 

montaña, de  costa, de chaira. 

- Diferenciar os elementos naturais dos elementos 

humanizados nunha paisaxe. 

- Identificar os tramos dun río e por onde discorren. 

- Identificar auga doce ou salgada na natureza. 

- Recoñecer e diferenciar os distintos estados  da 

auga. 

- Explicar, vendo imaxes, o ciclo da auga. 

- Identificar e clasificar  os residuos  no contedor 

correspondente. 

- Lembrar e identificar a regra dos 3R para coidar o 

planeta. 

- Enumerar accións respectuosas co medio natural. 

- Explicar por que as plantas son importantes no 

coidado do  medio. 

- Diferenciar una aldea, dunha vila ou dunha cidade 

- Identificar os elementos da rúa. 

- Coñecer o significado dalgunhas sinais. 

- Recoñecer os edificios ou espazos públicos na 

localidade. 

- Coñecer as principais funcións dun Concello. 

- Coñecer os principais servizos municipais. 

- Coñecer como paga o Concello os servizos que 

ofrece. 

- Recoñecer o valor  do noso patrimonio artístico e 

cultural. 

- Enumerar accións respectuosas co patrimonio do 

noso Concello. 

- Diferenciar a que sector pertencen diferentes 

profesións. 

 



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 2º E P 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

- Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais persoas – CSC – CCL – CSIEE. 

- Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións e das demais persoas – CSC – CSIEE. 

- Asume as súas responsabilidades durante a colaboración – CSC – CSIE. 

- Reflexiona, respondendo a preguntas, as consecuencias das súas accións. – CSC – CCL – CSIEE. 

COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

- Expresar con claridade opinións, sentimentos e emocións – CCL – CSC – CSIEE. 

- Amosa interese polos seus interlocutores – CCL – CSC. 

- Participa activamente en actividades que contribúen á cohesión dos grupos sociais aos que pertence – CSC – CSIEE. 

 

ESTÁNDARES E COMPETENCIAS CLAVES PENDENTES PARA O CURSO 2020-2021 

A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

- Pon de manifesto unha actitude  aberta cara ás demais persoas compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula – CSC – CSIEE. 

- Practica as estratexias de axuda entre iguais – CAA – CSIEE – CSC. 

- Respecta as regras durante o traballo en equipo – CSC. 

- Respecta as normas do centro escolar – CSC. 

- Resolve os conflitos, coa axuda dunha persoa adulta, de modo construtivo – CSC – CSIEE. 

- Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e intencións nas relacións interpersoais – CCL. 

- Analiza as emocións e sentimentos das partes en conflito – CSC – CSIEE – CSC. 

- Colabora con persoas do outro  sexo en diferentes situacións escolares – CSC – CSEE. 

 

 

 

 

 



PLÁSTICA PLURILINGÜE. 2º E.P. 

3º TRIMESTRE 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Valoración da limpeza, a orde e a presentación ao realizar 

un traballo. 

Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha 

tarefa. 

Valora a importancia da limpeza do coidado do material e da 

orde para alcanzar o resultado final proposto. 

CCEC 

CSC 

Observación e exploración sensorial dos elementos 

presentes nos ámbitos natural, artificial e artístico que os 

rodea. 

Satisfacción na manipulación e na exploración de diferentes 

materiais. 

Interese por usar adecuadamente os instrumentos, os 

espazos, etc. 

Probar en producións propias as posibilidades que adoptan 

as formas, texturas e cores... 

Realizar composicións plásticas que representen o mundo 

imaxinario, afectivo e social empregando distintas técnicas 

ao seu alcance (recortar, pegar, encher, usar pinceis, 

rotuladores, lapis de cores, etc.). 

Usa diferentes tipos de materiais, diferentes texturas naturais 

e artificiais e experimenta con eles para despois crear obras 

plásticas. 

Emprega os diferentes tipos de liña  para completar debuxos. 

Usa as cores aprendidas, as figuras xeométricas e a figura 

humana. 

CCEC 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSICE 

 

 ALUMNOS CON CONECTIVIDADE 

Exploración de recursos dixitais para a creación de obras. 

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN 
Elaboración dunha colaxe con cores e  materiais de refugallo deixando voar a imaxinación. 

Observación dos traballos que as familias nos envían por WhatsApp. 

CUALIFICACIÓN FINAL 
A avaliación final será a media da 1º e da 2º avaliación e empregaremos a valoración do traballo feito coas familias para redondear a alza algunha 

cualificación. 

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE: 

ACTIVIDADES 

Coloreado de fichas seguindo instrucións dadas. 

Búsqueda de materiais de distintas formas, tamaños e texturas. 

Elaboración dunha colaxe empregando cores e materiais de refugallo… libre imaxinación. 

METODOLOXÍA  

(alumnos con e sen conectividade) 

Como todas as familias teñen teléfono empregamos a aplicación WhatsApp para enviar instrucións e recibir as fotos dos traballos realizados para valorar. 

As familias que o solicitan enviáselles a través do concello o material impreso 



MATERIAIS E RECURSOS 

Fichas fotocopiables.  

Material de refugallo. 

Lápices, cores… 

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE: 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

Publicación semanal na páxina web do centro. 

Intercambio de tarefas para corrixir a través da aplicación WhatsApp. 

Solución de dúbidas a través de chamada telefónica ou WhatsApp   

Chamada telefónica directa coas familias en situación máis desfavorable. 

Cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

PUBLICIDADES Páxina web do centro. 

 

CONTIDOS MÍNIMMOS E CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

CONTIDOS MÍNIMOS Aplicaranse os mínimos  establecidos na programación de cada nivel en relación aos temas traballados ata o mes de marzo. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Establécese para promocionar que o alumno teña una media de 5 entre a 1º, 2º e 3º avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

AVALIACIÓN 

Despois da declaración do estado de alarma establecido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo que tomou como medidas o confinamento da poboación, e a suspensión das clases 

presenciais, seguiremos  para a avaliación deste terceiro trimestre as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación. 

Polo tanto, daráselle prioridade a avaliación atendendo a o seu carácter continuo e global , diagnóstico e formativo , a partir das avaliacións anteriores e as actividades desenvolvidas 

durante este período sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. En ningún caso o alumnado poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía á 

distancia do terceiro trimestre. 

Procedementos:  

- Avaliación continua e global da media dos dous primeiros trimestres. 

- Revisión das tarefas realizadas neste 3º trimestre: cadernos, fichas... ( a través de correo electrónico, WhatsApp, clases online, a través de Webex, aula virtual,… ) para  

avaliar positivamente e subir nota. 

Instrumentos: 

- Nota media dos dous primeiros trimestres do curso académico2019-20. 

- Valoración positiva das tarefas realizadas neste 3º trimestre. 

- Valorar a actitude positiva para realizar as tarefas propostas, nestas circunstancias excepcionais 

CUALIFICACIÓN 

FINAL 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- No terceiro trimestre teremos en conta a media do 1º e 2º trimestre… 

- Valoraremos positivamente as tarefas realizadas polo alumnado no 3º trimestre. 

- Valoraremos  positivamente o esforzo  realizado polo alumnado dadas as dificultades e as circunstancias excepcionais derivadas do COVID 19. 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación) 

ACTIVIDADES 

Segundo as instrucións no punto 2.2 das directrices específicas :”No terceiro trimestre o traballo do alumnado centrarase especialmente no desenvolvemento das actividades de 

recuperación repaso, reforzo e afondarase nas aprendizaxes traballadas nos dous primeiros trimestres do curso fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito de estudo”. 

Programación de actividades quincenais expostas semanalmente na páxina web do centro. 

Actividades de repaso, reforzo e afondamento das aprendizaxes dos dous primeiros trimestres de cada una das áreas: 

LECTURAS COMPRENSIVAS EN CASTELÁN E GALEGO: 

Traballando o vocabulario. 

Exercicios para recoñecer a sílaba tónica. 

Exercicios para identificar: 

- O substantivo, o xénero e o número. 

- O adxectivo. 



- Os artigos. 

- Os posesivos, ós demostrativos e os numerais. 

Escritura: coidando a letra e a ortografía. 

Exercicios de Ortografía sobre:  

- Uso de maiúscula. 

- Palabras con ca, co, cu, que, qui.  

- Palabras za, zo, zu, ce, ci. 

- Palabras rematadas en -illo, -illa   

- Palabras con r-rr. 

- Palabras con ja, jo, ju, je, ji, ge, gi. 

- Palabras con: mp, mb. 

- Palabras con br, bl. 

EXERCICIOS DE MATEMÁTICAS: 

Lectura e escritura de números ata o 999. 

Lectura e escritura dos números ordinais ata o 20º. 

Ordenar de maior a menor ou viceversa. 

Aproximación a decena e a centena. 

Exercicios de  series e secuencias de números. 

Diferenciando  pares e impares. 

Identificar maior, menor ou igual. 

Exercicios para recoñecer os lados e os vértices dos polígonos. 

Identificar rectas e curvas. 

Identificar polígonos.  

CÁLCULO:  

Sumas e restas, levando e sen levar.  

Seguir estudando a táboa de multiplicar e practicándoa. 

Cálculo mental. 

Problemas de suma ou resta… más que…, menos que... 

Problemas de dúas operacións de sumas ou restas. 

Buscar datos nun texto, Inventar problemas seguindo un modelo. 

Simetrías. 

Exercicios de interpretación de gráficas. 



SOCIAIS: Fichas de reforzo e ampliación dos temas dados. 

NATURAIS: Fichas de reforzo e ampliación dos temas dados. 

METODOLOXÍA  

(alumnos con e sen 

conectividade) 

Coordinación continua e permanente entre as dúas titoras do 2º nivel e co equipo docente. Intercambio de información periódico con especialistas e equipo de orientación. 

Horario de comunicación coas familias: mantemos unha flexibilidade horaria de atención individual ao alumnado e aos pais, dependendo e adaptándonos a súa dispoñibilidade. 

Creación dun grupo de WhatsApp para enviarlles  información semanal e/ou diaria intentando establecer e manter un contacto continuo co alumnado e coas familias. 

Facilitar a dispoñibilidade das familias Creación dun correo electrónico para que nos enviaran as tarefas escolares para revisión e ao mesmo tempo serviu para enviarlles as 

correccións, facilitando a entrega, dun xeito diario, cada dous días ou ao fin da semana, como lles fóra máis cómodo, dependendo da dispoñibilidade das familias. 

Puxemos a súa disposición a Aula virtual Santillana. Enviamos vídeo titorial explicándolles telefonicamente a cada pai o funcionamento da Aula Virtual para conseguir un mellor 

rendemento. 

Solución de dúbidas por WhatsApp de forma privada, chamadas telefónicas e/ou  correo electrónico. 

En ocasiones utilizamos Webex, entre o profesorado e cos alumnos e vídeo-chamada, dun xeito especial con algunha alumna que necesita intervención guiada  para levar a cabo o seu 

traballo diario. 

Identificar o alumnado que carecía de medios dixitais. Poñéndonos en contacto con diversas entidades para conseguir os medios e solucionar os problemas de conectividade e a escaseza 

de recursos. 

Co Concello, enviándolle as tarefas de dúas alumnas con menos recursos para que llas imprimiran e entregaran na casa.  

Cos Servicios Sociais do Concello e Cruz Vermella de Vimianzo, solicitando ordenadores ou tablets para   o alumnado con menos recursos, e/ou que carecían de medios dixitais. Dous 

cedidos polo Concello e por outro Cruz Vermella. 

Proposta de  novas tarefas, programadas cunha periodicidade quincenal e publicadas na web do colexio e información e enlace no WhatsApp do grupo-clase, procurando manter as 

rutinas diarias de traballo e os hábitos de estudio. 

MATERIAIS E 

RECURSOS 

Elaboración de lecturas, preparación de preguntas de comprensión, fichas e materiais, de repaso, reforzo e consolidación  das distintas áreas. 

 -Aula Virtual Santillana e de Vicens Vives.  

-Servicio de copistería facilitado polo Concello para axudar as familias. 

-Vídeo chamadas, WhatssApp, Webex, teléfono, Abalar e correo electrónico. 

-Distintas aplicacións, vídeos titoriais. 

-Ordenadores, tablets. 

 

 

 

 



4.-INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
 

 Publicación semanal na páxina web do colexio.  

 Envío diario de información e actividades a través do grupo de WhatsApp. 

 Intercambio de tarefas para corrixir a través do correo electrónico.  

 Solución de dúbidas a través de chamada telefónica.  

 Reunións  a través da aplicación Webex. 

 Información do colexio para os pais a través da web do colexio ou a través de WhatsApp 

 Actividades a través da Aula Virtual de Santillana. 

 Información e cualificacións trimestrais a través de Abalar. 

 

    Vimianzo, 9 de maio de 2019 

 

Titora de 2º A de E. P.    Titora de 2º B 

 

           Mª del Rocío Soto Canosa                     Mª José Queiro Ameijeiras 

  


