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INTRODUCIÓN  
 

Esta é a programación de 2º de Educación Primaria do CEIP SERRA VINCIOS.  

Esta programación é unha guía do traballo que se quere realizar ao longo do curso. Hai que ter en conta que pode sufrir modificacións, pois 

temos que adaptarnos ao ritmo do alumnado, aos acontecementos que puidesen suceder, contratempos, etc. O documento recolle todo o que 

consideramos necesario para levar a cabo o noso labor docente e favorecer un bo desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Comezamos este novo curso escolar co desexo de continuar no cambio da liña metodolóxica de traballo, abandonando os libros de texto cara a 

un traballo por proxectos e tarefas integradas e a  unha avaliación por competencias. 

 O Proxecto anual do curso 2022/23 terá como temática “O meu lugar no mundo”. 

 
CONTEXTO 
 

O centro está situado no barrio da Serra, na parroquia de Vincios, pertencente ao concello de Gondomar. Vincios ten arredor de 2.300 
habitantes repartidos en 15 barrios: Arcos, Brandufe, Casás, Cernada, Figueiró, A Fraga, Guisande, Hervillás, A Pasaxe, Piñeiro, Rocha, Salgueiro, A 
Serra, Tumbio e Xián.  

As entidades máis significativas coas que conta a parroquia son: 
- Asociación veciñal, na que se desenvolven distintas actividades culturais da parroquia para adultos e para nenos. 
- Comunidade de Montes, que colabora aportando subvencións para a realización de diferentes actividades culturais e educativas no Centro. 
- Escola e Banda de música, varias corais e grupos de gaitas e baile galego, dos que forman parte moitos dos nosos alumnos/as. A escola de música 
colabora co centro cun concerto didáctico anual. 
- A.N.P.A. Santa Mariña, que normalmente organiza actividades extraescolares e excursións ao longo do curso. Tamén subvenciona parte do transporte 
nas saídas e algunhas actividades complementarias. 
- Club de Fútbol de Vincios, do que forman parte moitos alumnos do Centro. 
- Agrupación Deportiva Vincios, coa que colabora o Centro en moitas actividades deportivas. 
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Infraestructuras 
 

O colexio, que data de do ano 1979, consta dun edificio, dun anexo de pista cuberta e de zona exterior de 10.000 m2. É un centro de natureza 
rural, cunha soa liña e que imparte as ensinanzas de Educación Infantil e Primaria. Este curso dispón de seis aulas de Educación Primaria e tres aulas 
de Educación Infantil que contan cunha profesora de apoio.  

O centro dispón de: 
● Biblioteca Escolar ben dotada cun amplo potencial dinamizador e incorporada ao Plambe. 
● Biblioteca creativa 
● Aula de arte, laboratoriorio…, este curso debe dedicarse a aula de 6º B, debido a un desdobre.  
● Aula de usos múltiples:  recuperada este curso debido á construción dun comedor novo, na zona da vivenda do conserxe  e cuarto da coidadora.  
● Aula de informática 
● Aula de música 
● Aula de inglés  
● Aula de relixión:  Mestra compartida co CEIP de Donas, ven ao noso centro 3 días á semana. 
● Cociña 
● Horto escolar con invernadoiro. 
● Departamento de Orientación. Orientadora, (este curso en horario completo), a mestra de Pedagoxía Terapéutica e a mestra de Audición e 

Linguaxe, 3 días á semana (compartida co CEIP Neira Vilas de Peitieiros) ofrecen un apoio e reforzo moi importante nas aulas e, en concreto, 
con aquel alumnado con algunhas dificultades específicas. Este curso contamos cunha segunda mestra de PT afin AL, debido á creación dunha 
aula de atención preferente.  

● Aula de Audición e Linguaxe 
● Aula de Pedagoxía Terapéutica: as mestras fan apoio dentro ou fóra das aulas segundo as necesidades.  
● Sala de profesores. 
● Sala de dirección. 
● Local da ANPA, que compartirá co do coidador, pero en distintos horarios.   

 
Como servizos complementarios, o Centro conta con aula matinal, comedor escolar e transporte escolar.  
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A aula de 2º dispón  dun recuncho de biblioteca de aula. Tamén temos canón de vídeo e encerado dixital interactivo, o que favorece a 
visualización de páxinas de internet na propia aula e a realización de actividades interactivas. 
 
Alumnado 

Na actualidade o centro non posúe grupos moi masificados. Consta dun total de 169 alumnos/as e dun cadro docente na súa maioría definitivo.  
 

O grupo- clase de 2º está formado por 18 alumnos e alumnas, dos cales, 8 son nenos e 10 son nenas.  
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OBXECTIVOS E CONTIDOS 
 

As programacións téñense que adecuar ao currículo de E.P. establecido no Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que os aspectos como: 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, son os que nel se recollen. 

Partindo desto,  as programacións para o curso de 2º son as que se recollen no seguinte apartado. 
 
 
PERFÍS DE ÁREA:  

 
 
Dentro do cadro dos perfís de área, incluímos:  

- Estándares de aprendizaxe 

- Temporalización 

- Grao mínimo de consecución dos estándares 

- Instrumentos e procedementos de avaliación 

- Competencia clave asociada 
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PERFIL DE ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS:  
 
 

PERFIL DE CIENCIAS NATURAIS 2º EP  
ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
% 

TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCI
AS 

CLAVE 1ª 2º 3º 
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

40%       

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

  
x 

 
X 

 
x 

 
 

Escala rexistro 
 
Traballos de aula 
(dossier) 

- Busca información concreta sobre feitos da súa 
contorna máis próxima; utilizando medios de 
observación directa ou consultando fondos da 
biblioteca, as familias, medios de comunicación e é 
quen de comunícalo oralmente ou por escrito. 
 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 
CCL 
CCEC 
CD 
CSC 

 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. 

 x X x Escala rexistro 
 

-Organiza e coida con autonomía o material 
necesario para desenvolver o seu traballo . 
- Respecta as quendas de palabra escoitando aos 
demais de xeito respectuoso. 
- Fala co ton de voz axeitado a tarefa que está a 
realizar. 
- Realiza borradores nas actividades de composición 
escrita antes da súa presentación definitiva. 
- Traballa en equipo respectando a diversidade 
dos membros e as dinámicas propostas . 
-Autoavalía o seu proceso de aprendizaxe a través 
dun cuestionario. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO 
E A SAÚDE  

20%       

 CNB2.1.1. Identifica e describe 
as partes do corpo humano e 
compárao co doutros seres 

  
x 

   
Exposición oral 

- Recoñece as principais partes do corpo e clasifícaas 
en función da súa localización: cabeza, tronco e 
extremidades.  

CMCCT 
CCL 
CSC 
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vivos. - Recoñece e nomea os cinco sentidos e identifica 
o que se utiliza en diversas situacións. 
- Identifica e localiza os principais 
ósos,articulacións e músculos observando un 
esqueleto. 

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

 x   Análise do 
Traballo de 
aula 
 

- Recoñece e explica a importancia da respiración e 
da alimentación. 
- Explica de xeito básico o proceso da 
respiración.  
- Clasifica e ordena os pasos do proceso de 
dixestión 

CMCCT 

 CNB2.1.3. Verbaliza e 
comparte emocións e 
sentimentos propios e alleos. 

  
x 

 
X 

 
x 

Escala rexistro 
 
Observación 
directa 

- Recoñece e expresa os seus propios sentimentos a 
través das palabras e os xestos. 
- Identifica os sentimentos dos demais e é capaz de 
pórse no seu lugar e sentir empatía con eles. 

CMCCT 
CSC 
CCL 

CNB2.2.1. Coñece algún 
trastorno alimentario e as 
estratexias para a súa 
prevención. 

 x   Exposición 
oral 

- Busca información sobre algún trastorno alimentario.  
- Identifica causas, consecuencias e posibles formas 
de prevención 

  CMCCT 
CSC 
CAA 

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

 x   Cuestionario - Describe os hábitos saudables que favorecen ter 
unha boa saúde: hixiene, exercicio físico, 
descanso, adecuada alimentación e tempo de 
lecer.  
- Identifica as prácticas orientadas ao coidado dos 
diferentes órganos dos sentidos. 
- Recoñece as consecuencias negativas que provoca 
un coidado inadecuado do noso corpo. 
- Identifica e adopta hábitos de coidado da hixiene 
durante a preparación de alimentos e no tempo da 
merenda. 

CMCCT 
CSC 
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CNB2.3.1. Identifica os 
alimentos diarios necesarios e 
aplica o menú semanal de 
merendas na escola. 

  
 
x 

   
Proba escrita 
en pequeno 
grupo 

-Coñece os principios dunha alimentación saudable e 
a frecuencia adecuada da inxesta de alimentos da 
pirámide alimentaria. 
-Elaborar un menú semanal entre todos, tendo en 
conta a pirámide alimentaria.  
 

 
CMCCT 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS  20%       

CNB3.1.1. Explica as diferenzas 
entre seres vivos e inertes 
observando o seu contorno. 

   
X 

  
Exposición 

-Identifica a diferenza entre os seres vivos e os 
inertes e sinala as características comúns dos seres 
vivos. 
 

CMCCT 
CCL 
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CNB3.1.2. Identifica e describe 
animais e plantas do seu 
contorno, empregando 
diferentes soportes 
 

   
X 

 Exposición oral 
e identificación 
en audiovisuais 

- Observa, identifica, describe e clasifica aos 
animais vertebrados do seu contorno atendendo 
ás súas características e grupo ao que 
pertencen.(anfibios, réptiles) 
- Identifica en que lugares habitan os seres vivos 
segundo as súas necesidades. 
- Recoñece distintos hábitats e identifica os seres 
vivos que viven ou poderían vivir en diversos medios 
físicos. 
- Observa, compara e clasifica os ecosistemas en 
dous grupos: ecosistemas terrestres e acuáticos. 
- Investiga os ecosistemas próximos á súa localidade 
e indica os seres vivos que se poden atopar neles. 
- Recoñece as relacións existentes entre os membros 
formantes dun ecosistema e explica cadeas 
alimentarias. 
- Recoñece a estrutura das plantas e identifica as 
súas partes (raíz, talo e follas) e a súa función. - 
Identifica distintos tipos de plantas do contorno, 
partes principais dalgunha planta, flor e froito. 
- Describe o proceso de reprodución das plantas 
e identifica as diferentes formas nas que se poden 
desprazar as súas sementes. 

CMCT 
CCL 
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CNB3.2.1. Nomea e clasifica, 
con criterios elementais a partir 
da observación, seres vivos do 
seu contorno adoptando hábitos 
de respecto. 

   
X 

  
 
Portfolio 

-Mostra condutas de compromiso e responsabilidade 
ante o coidado dunha mascota, sendo consciente das 
atencións que estas necesitan. 
- É quen de dar información sobre algunha mascota e 
describir os coidados que necesita. 
- Investiga individual ou en equipo nos fondos da 
biblioteca ou en internet curiosidades sobre animais 
para facer un mural. 
- Observa as etapas de desenvolvemento dun anfibio 
ata que se converte en adulto e debúxaas. 
- Busca cos seus compañeiros información en 
internet sobre algún animal que estea en perigo de 
extinción. 
- Mostra condutas de compromiso e 
responsabilidade ante o coidado dos ecosistemas 
para protexer aos seres vivos que habitan alí. 
- Realiza unha investigación apoiándose en Internet 
sobre as plantas medicinais, utiliza fotos e completa 
unha ficha informativa para elaborar un álbum 
posteriormente. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

BLOQUE 4. MATERIA E 
ENERXÍA 

10%       

CNB4.1.1. Valora e aplica usos 
responsables da auga na 
escola. 
 

  X   
 
 

-Identifica a auga e o aire como recursos 
fundamentais para a vida 
- Identifica os lugares nos que se respira mellor e 
explica por que. 
- Elabora un mural para lembrar os usos 
responsables da auga .. 

 
CMCCT 
CSC 
CCL 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e 
recicla residuos na escola. 
 

  x   - Identifica distintos materiais e as súas 
propiedades  
-Identifica os materiais co colector que lle 
corresponde para o seu reciclado e Separa o lixo 
na aula,  

CMCT 
CSC 
CSIEE 
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- Propón algunhas medidas para reducir o lixo. 
- Aporta ideas para darlle outro uso a algúns obxectos 

CNB4.2.1 Realiza experiencias 
sinxelas sobre os efectos da 
aplicación dunha forza en 
situacións da vida cotián. 

   x Escala rexistro - Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos de 
aplicar forzas  
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

CNB4.2.2 Analiza os efectos 
das forzas sobre obxectos e 
movementos cotiáns. 

    
x 

Análise do 
Traballo de 
aula 

- Interpreta os efectos das forzas e pode predicir os 
cambios que xeran no movemento dos obxectos ao 
aplicarllas. 
-Describe diferentes tipos de forzas explicando que 
consecuencias provoca cada unha 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, 
OBXECTOS E MÁQUINAS  

10%       

CNB5.1.1. Identifica e coñece a 
diversidade de máquinas do 
seu contorno e os beneficios 
que producen na vida cotiá. 

    
x 

 
Portafolio 

- Identifica distintos tipos de máquinas e 
clasifícaas en simples e compostas e segundo 
son modernas ou antigas. 
-Sabe que as máquinas facilitan a realización de 
tarefas e pon exemplos 
 

CMCCT 
CSC 

CNB5.1.2. Coñece os oficios 
das persoas do seu contorno e 
valora a importancia de cada 
profesión, a responsabilidade e 
a contribución social, evitando 
estereotipos sexistas. 
 

 x  x Exposición 
oral 

- Coñece os oficios das persoas do seu contorno e 
valóraos. 

CMCCT 
CSC 

CNB5.1.3. Manexa obxectos 
simples de uso cotián 
identificando as situacións que 
poden xerar risco e estereotipos 
sexistas. 

    
x 

 
Escala rexistro 
 

-Identifica máquinas perigosas e da consellos para 
utilizar as máquinas con coidado. 
-Describe os elementos que compoñen unha máquina 
simple( ex. lanterna) e explica como é o seu 
funcionamento. 

CMCCT 
CSC 

CNB5.2.1. Identifica e describe 
as partes dun ordenador 
durante o seu uso. 

  
x 

 
x 

 
x 

 
Escala rexistro 
 

 
- Recoñece e identifica as partes básicas dun 
ordenador e describe as súas características 

CMCCT 
CD 
CCL 
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principais. 
CNB5.2.2. Emprega o 
ordenador de forma guiada e fai 
un bo uso. 

  
x 

 
X 

 
x 

 
 
Escala rexistro 

 

- Debate cos seus compañeiros sobre o bo uso de 
Internet. 
- Recoñece buscadores para acceder a información. 
- Utiliza a tableta para recompilar información ou 
acceder a Apps de forma guiada. 
- E quen de acceder aos blogues do centro. 
- Utiliza o blogue do ciclo como ocio ou para reforzar 
as actividades na aula 
 

CMCCT 
CD 
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PERFIL DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS:  
 

 

PERFIL DE CIENCIAS SOCIAIS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
CRITER

IOS  
% 

 
TEMPO
RALIZA

CIÓN 

 
INSTRUMEN

TOS  
AVALIACIÓN 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 
COMPETENCI

AS 
CLAVE 

1
ª 

2
º 

3
º 

BLOQUE 1. CONTIDOS 
COMÚNS 

40%       

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 relevante e 
a organiza, obtén 
conclusións sinxelas e 
as comunica. 

 X X X  
Escala de 
cotexo 

Realiza hipóteses de xeito guiado, grupal e/ou cooperativo a partir 
dunha situación, experiencia ou experimento. 
Recolle información a través da observación e da experimentación 
nun modelo dado de modo individual e/ou grupal seguindo as 
instrucións dadas previamente de forma oral. 
Realiza gráficas sinxelas a partir dos datos observados en modelos 
dados.  
 

CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 

CSB1.1.2. Manifesta 
autonomía na 
planificación e 
execución de accións e 
tarefas coidando a súa 
presentación, ten 
iniciativa na toma de 
decisións e asume 
responsabilidades. 

 X X X  

Escala de 
cotexo 
Exposición 
oral 
Traballo 
escrito 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas coidando a súa presentación:  
É capaz de organizar o seu material de traballo para unha tarefa en 
concreto. 
Crea presentacións individuais e / ou grupais coa información 
recollida e das conclusións extraídas de modo limpo, claro e ordeado 
seguindo un esquema dado por escrito e explicado oralmente. 

CSIEE 
CAA 
CSC 
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CSB 1.2.1. Participa en 
actividades individuais e 
de grupo adoitando un 
comportamento 
responsable, construtivo 
e solidadrio, valorando o 
esforzo e o coidado do 
material. 

 X X X  Amosa interese por participar nas tarefas, actividades e proxectos de 
aula. 
É capaz de traballar en equipo respectando as achegas dos demais. 
Esfórzase por realizar as tarefas o mellor posible. 
Coida o material de traballo individual, de grupo e/ou de centro así 
como o dos demais. 
Respecta as normas de aula establecidas para mellorar e velar por 
unha convivencia pacífica. 

CSC 
CAA 

CSB1.3.1. Elabora 
algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica 
básica de estudo. 

  X X Escala de 
cotexo 

Realiza mapas conceptuais básicos de xeito colectivo e guiado. CAA 

CSB1.4.1. Identifica a 
terminoloxía propia da 
área. 

 X X X Exposición 
oral 
Traballos 
escritos 

Utiliza o vocabulario traballado no aula. 
Comprende os termos básicos dos aspectos traballados a partir do 
contexto. 

CCL 
CMCC 
CSC 
 

BLOQUE 2. 
O MUNDO QUE NOS 
RODEA 

 
28  % 

      

CSB 2.1.1. Pon un 
exemplo de cada un dos 
usos que o ser humano 
fai da auga. 
 

  X  Escala de 
cotexo 

Describe as características da auga ( inodora, incolora e insípida e 
sen forma fixa) e do aire (incoloro, inodoro, ocupa todo o espazo) 
É capaz de dar un exemplo do uso que o ser humano fai da auga. 

CMCCT 
CD 
CCL 

CSB 2.1.2. Realiza un 
uso responsable da 
auga na súa vida cotiá. 

  X  Exposición 
oral 

Explica a importancia da auga e aire para a vida das plantas e 
demais seres vivos. 
É consciente dalgunha medida para o uso responsable da auga. 

CSC 

CSB2.2.1. Identifica os 
lugares onde hai auga 
na contorna e localiza, 
en mapas sinxelos, 
como se distribúe a 
auga doce e salgada no 
territorio. 

  X  Tarefas 
escritas 
Portfolio 

Localiza nun mapa da contorna os lugares onde hai auga doce  e 
onde hai auga salgada. 
Identifica os océanos como os lugares onde hai auga salgada e os 
ríos, onde hai auga doce. 
Identifica lugares onde hai auga (ríos, lagos, océanos) 

CMCCT 
CDA 
CAA 
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CSB 2.3.1. Explica de 
maneira sinxela os 
elementos básicos que 
forman un ecosistema 
identificando as 
actividades humanas 
que orixina 
desequilibrios neles e 
cita algunha medida de 
respecto e de 
recuperación. 

  X  Exposición 
oral 

Identifica algunhas actividades humanas que prexudican os 
ecosistemas. 
Explica con apoio visual e gráfico os elementos principais que 
conforma un ecosistema. 
CSB 2.5.3. Valóranse as accións positivas de cara ao coidado e 
conservación do medio. 

CMCCT 
CSC 
CCL 

CSB. 2.4.1. Nomea os 
elementos e as 
características básicas 
dos ecosistemas sobre 
os que se investigou na 
aula. 

  X  Escala de 
cotexo 
Análise do 
traballo 
escrito 

Observa os ecosistemas que se dan no patio do noso centro 
(acuático e terrestre) e enumera de xeito guiado os elementos e 
características básicas dos mesmos. 

CMCCT 
CCL 

CSB. 2.5.1. Identifica os 
elementos da paisaxe 
natural e urbana máis 
próxima. 
 

 X   Cuestionario Diferenza entre paisaxe natural e urbana. CMCCT 

CSB. 2.5.2. Describe as 
paisaxes de costa 
diferenciándoas das de 
interior. 

  X  Exposición 
oral 
Cuestionario 

Identifica a acción do ser humano na nosa contorna e analiza as 
consecuencias da mesma de xeito grupal. 

CMCCT 
CCL 

CSB. 2.5.3. Coñece e 
leva á práctica accións 
positivas para a 
protección do medio 
natural. 

 X X X Escala de 
cotexo 
Rúbrica 

Enumera algunhas medidas para a conservación e recuperación do 
noso medio natural. 
Efectúa algunha acción positiva para a protección do medio 
ambiente: reciclaxe na aula, promoción de medidas de aforro 
enerxético e recollida de lixo. 

CMCCT 
CSC 

CSB. 2.6.1. Cita algúns 
dos elementos básicos 
que conforman a 
paisaxe local e coñece 
as características máis 
significativas destes. 

  X  Rúbrica 
Exposición 
oral 

Describe paisaxes de costa e de interior establecendo diferenzas 
entre os mesmos. 
Observación de distintos tipos de paisaxe empregando as TIC. 
Identifica e enumera con axuda algúns dos elementos máis 
significativos da paisaxe da súa localidade (relevo,ríos, illas, 
encoros, lagoas…) 

CMCCT 
CCL 

CSB.2.7.1.Identifica   X X Escala de É capaz de identificar os minerais e rochas como seres inertes. CMCCT 
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algúns minerais e 
rochas da súa contorna 
e coñece algúns usos 
aos que se destinan. 

cotexo. 
Traballo 
escrito 

Cita un uso ao que se destinan os minerais e rochas da súa 
contorna. 

CCL 
 

CSB 2.8.1. Elabora un 
esbozo do plano do 
barrio no que este 
situada a escola e 
deseñar posibles 
itinerarios de acceso 
desde a súa casa. 

 X   Análise do 
traballo 
escrito 
 

Localiza nun mapa da zona onde está o centro escolar, de xeito 
guiado. 
Elabora un plano sinxelo do traxecto desde a súa casa á escola con 
axuda. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 3.  
VIVIR EN SOCIEDADE 

12 %       

 
CSB. 3.1.1. Describe a 
organización social da 
contorna máis próxima e 
as súas formas de 
goberno e diferenza 
entre que é unha 
localidade e un 
municipio. 

 X   Exposición 
oral  

Identifica a figura do alcalde como máximo representante do 
concello. 
Coñece a pertenza do centro e da súa vivenda a un concello 
determinado e a unha parroquia, de ser o caso. 
É consciente dos servizos que ofrece a súa parroquia (Centro 
Cultural, Asociación de Montes, escola de música…)  
Diferenza a través de preguntas guiadas entre localidade e 
municipio. 

CSC 
CCL 

CSB 3.2.1. Explica e 
valora as funcións que 
desempeñan algún dos 
servizos do concello. 

 X   Análise do 
traballo 
escrito 

É capaz de citar con axuda unha función e servizo básico dalgún dos 
organismos do concello como por exemplo a garda civil. 
 

CSC 
CCL 

CSB 3.3.1. Describe 
algunhas accións da 
cidadanía que 
contribúen ao 
desenvolvemento dunha 
sociedade pacífica. 

 X   Escala de 
cotexo 

Identifica a lo menos unha acción que podemos realizar como 
cidadáns para desenvolver unha convivencia pacífica. 

CSC 
CCL 

CSB 3.4.1. Amosa unha 
actitude de aceptación e 
respecto ante as 
diferenzas individuais 
nos grupos aos que 
pertence e cos que 
convive, nos xogos e 

 X X X Escala de 
cotexo 

É consciente da existencia de grupos sociais da localidade: 
deportivos, recreativos, culturais… 
Amosa unha actitude de respecto e aceptación das diferenzas. 

CSC 
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nas tarefas escolares. 
CSB 3.5.1. Explica 
oralmente algunhas 
festas, costumes, 
folclore… propias da 
escola, da cidade, da 
comunidade así como 
algunha obra que sexa 
moi representativa na 
contorna próxima. 

 X X X Exposición 
oral 
Rúbrica 

Busca información con axuda na Biblioteca Escolar sobre festas, 
costumes, folclore propios da comunidade á que pertence. 
Explica de xeito oral con apoio gráfico, visual algunhas festas e 
tradicións. 

CSC 
CCL 
CCEG 

CSB3.6.1. Cita algúns 
cambios que 
provocaron, nas 
actividades persoais e 
sociais, a evolución dos 
medios de 
comunicación. 

   X Exposición 
oral 

É capaz de explicar algún cambio que provocaron os avances nos 
medios de comunicación na vida das persoas. 
 

CSC 
CCL 

CSB3.7.1. Describe as 
funcións das profesións 
que lle son máis novas, 
responsabilidades, 
ferramentas que 
empregan e o servizo 
que lle prestan á 
poboación. 

 X   Portfolio 
Exposición 
oral 

Contribúe a elaboración en equipo dunha enquisa para coñecer as 
profesións dos seus pais, nais e avós. 
Explica brevemente de xeito oral e con apoio gráfico a que se 
dedican os seus familiares e que ferramentas usan na súa labor. 
É consciente do servizo que prestan algunhas profesións á 
poboación. 
Indaga sobre profesións máis novas, as ferramentas que usan e as 
responsabilidades que teñen. 

CSC 
CCL 

CSB 3.7.2. Diferenza 
entre traballos na 
natureza, traballos nas 
fábricas e traballos que 
prestan servizos. 

 X   Escala de 
cotexo 

Identifica un traballo que se faga na natureza, outro en fábricas e 
outro que preste un servizo. 

CSC 
CAA 

CSB 3.8.1. Explica as 
normas básicas viarias 
que ten como viaxeiro 
ou viaxeira e como peón 
ou peoa nos medios de 
transporte. 

   X Cuestionario Coñece e respecta as normas básicas do coidado e seguridade 
viaria como peón, peoa: semáforo, paso de peóns, camiñar polas 
beirarrúas. 

CSC 
CCL 
CAA 

CSB 3.8.2. Recoñece a 
importancia do coidado 
e limpeza da vía pública 
e dos seus elementos. 

   X Cuestionario Diferenza que comportamentos son axeitados na vía pública e cales 
non (coidado dos elementos, limpeza…) e é capaz de enumerar, a lo 
menos, un.  

CSC 
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BLOQUE 4.  
AS PEGADAS DO 
TEMPO 

 
20% 

      

CSB. 4.1.1. Utiliza os 
conceptos temporais: 
pasado, presente e 
futuro nas conversas da 
súa vida. 

 X X X Exposición 
oral 

Emprega axeitadamente os conceptos pasado, presente e futuro.  
Enumera os meses do ano e sabe que un ano ten 365 días de modo 
xeral. 

CCL 
CMCCT 

CSB. 4.2.1. Coñece os 
instrumentos de medida 
do tempo  e se inicia no 
seu manexo. 

 X X X Análise do 
traballo 
escrito 
Rúbrica 

Utiliza axeitadamente a axenda escolar para organizar o tempo, 
rexistrar eventos, festas… sendo consciente da súa organización por 
días , semanas, meses e ano escolar. 
Iníciase no uso dos instrumentos para medir o tempo: reloxo e 
calendario. 
É capaz de ler  nun reloxo (analóxico e dixital )as horas en punto e 
as medias horas. 

CMCCT 
CAA 

CSB. 4.3.1. Ordena 
cronoloxicamente 
distintas secuencias que 
indican a evolución no 
tempo de obxectos, 
persoas, feitos ou 
acontecementos sobre 
os que investigou. 

 X X X Análise do 
traballo 
escrito 

 Ordena cronoloxicamente distintas secuencias temporais básicas 
con apoio gráfico. 
Realiza unha pequena investigación sobre a evolución dos mapas e 
ordena cronoloxicamente os cambios producidos. 
É consciente da utilidade dunha árbore xenealóxica. 
Realiza e explica con apoio gráfico a súa propia árbore xenealóxica 
básica. 

CMCCT 
CSC 

CSB. 4.3.2. Describe 
algún acontecemento 
vivido na familia, na 
escola, na súa contorna 
ou outros feitos 
próximos expresándoos 
con criterios temporais. 
 

 X X X Exposición 
oral  
Traballos 
escritos 

Describe algún acontecemento vivido empregando criterios 
temporais.(antes, despois, durante) 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CMCCT 

CSB 4.4.1 Coñece a 
importancia que ten a 
conservación dos restos 
históricos para entender 
a historia da vida 
humana. 

   X Escala de 
cotexo 

Valora a importancia da conservación dos restos históricos para 
coñecer a nosa historia e a nosa evolución. 

CSC 
CCEC 
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CSB 4.5.1. Explica que 
é un museo e cales son 
as súas funcións. 

   X Escala de 
cotexo 

Adopta un comportamento correcto nun museo e/ou sala de 
exposicións. 
Explica con apoios gráficos que é un museo e a súa principal 
función. 

CCL 
CSC 

CSB. 4.5.2. Recoñece 
os museos, e os sitios 
arqueolóxicos como 
espazos de gozo e ocio. 

   X Cuestionario 
Escala de 
cotexo 

Identifica os museos e os xacementos arqueolóxicos como un 
espazo para pasar o seu tempo de lecer. 
Goza da visita a estes espazos e amósase interesado polo que 
neles se expón. 

CSC 
CCEC 

 
 
 

BLOQUE 1 BLOQUE 2- 3 BLOQUE 4 
 

40 % 40% 20% 
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PERFIL DE ÁREA DE LINGUA CASTELÁ:  
 
 

PERFIL DE LINGUA CASTELÁ DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

 
CRITERIOS  

% 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INSTRUMENTOS  

AVALIACIÓN 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 1ª 2º 3º 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL. FALAR E ESCOITAR 

30 x x x    

LCB1.1.1. Expresa de forma 
global sentimentos, vivencias 
e opinións.  

        Exposición 
oral 

- Conta experiencias persoais e expresa as 
súas opinións sobre distintos temas e os 
seus sentimentos. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

LCB1.1.2. Aplica as normas 
socio - comunicativas: escoita, 
espera de quendas. 

    Exposición 
oral  
Escala de 
cotexo 

- Presta atención aos demais nas súas 
intervencións sen interrompelos. 
- Respecta as quendas de palabras. 
- Escoita activa e respectuosa. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

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. 

        Exposición 
oral 
Escala de 
cotexo 

- É capaz de expresarse oralmente 
utilizando recursos verbais e non verbais.  
- Interpreta a información non verbal dos 
demais (xestos, ton de voz), en imaxes e 
sons. 

• CCL 

LCB1.2.2. Exprésase cunha 
pronunciación e unha dicción 
axeitada ao seu nivel. 

    Exposición 
oral 

-Comprende e é quen de expresar 
mensaxes verbais cunha pronunciación 
axeitada e un ton de voz axeitado a cada 
situación 

• CCL 

21 



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. 

        Exposición 
oral 
Escala de 
cotexo 

 - É capaz de expresarse con coherencia 
en situacións comunicativas guiadas con 
apoios, se procede, das tecnoloxías de 
información e da comunicación.  
- Participa en conversas sobre as súas 
afeccións e experiencias persoais 
respectando os sentimentos e opinións dos 
demais. 

• CL 
• CD 
• CAA 
• CSC 
• CSIEE 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario 
axeitado ao seu nivel. 
 

        Exposición 
oral  
Traballos 
escritos 

 - Utiliza e amplía o vocabulario a partir das 
experiencias de aula  
 

• CCL 

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

    Exposición 
oral 
 

- Deduce o significado de palabras 
evidentes polo contexto  
- Amosa interese pola ampliación de 
vocabulario. 

CCL 

LCB1.5.1. Comprende, de forma 
global, a información xeral dun 
texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e 
social. 

    Exposición 
oral 
 

- Identifica o tema e o sentido xeral dun 
texto oral breve e sinxelo de uso cotiá e 
relacionado coa experiencia infantil.  

• CCL 
• CAA 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía 
moi evidente de textos orais 
sinxelos atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención 
comunicativa: cartas, anuncios, 
regulamentos, folletos…. 

    Cuestionario 
Observación 

-Recoñece algúns tipos de textos orais 
sinxelos atendendo á forma da mensaxe e 
a súa intención. 
- Escoita activa de textos orais simples. 

• CCL 
• CAA 

LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á compresión 
literal. 

    Cuestionario -Comprende de forma global textos orais 
de diversa tipoloxía e procedentes de 
diversas fontes (produción didáctica, 
gravacións, medios de comunicación) 

• CCL 

LCB1.6.1. Iníciase na utilización 
guiada dos medios audiovisuais 

    Análises do 
traballo 

-Utiliza distintos medios audiovisuais e 
dixitais para buscar unha información 

• CCL 
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e dixitais para obter información. determinada na páxina ou blogues de 
centro. 

• CD 
• CAA 

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

    Cuestionario -Recoñece o tema e o sentido xeral dun 
texto oral breve e sinxelo, procedente dos 
medios de comunicación. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 

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

    Exposición 
oral 

-Memoriza e reproduce textos breves e 
sinxelos próximos aos seus gustos e 
intereses. 

• CCL 
• CAA  
• CCEC 

LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o 
volume e o xesto á 
representación dramática. 

    
 

Exposición 
oral 

- Dramatizar, de xeito colaborativo, textos 
infantís axeitados aos seus gustos e 
intereses. 

• CCL 

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

    Exposición 
oral 
Rúbrica 

- Produce textos orais breves e de forma 
coherente, imitando modelos : un poema, 
una anécdota , una nota ,un aviso … 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

LCB1.9.2. Organiza o discurso 
cunha secuencia coherente 
elemental. 

    Exposición 
oral 
Rúbrica 

- Expresase de forma oral seguindo unha 
estrutura lineal, sinxela e coherente. 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

LCB1.10.1 Usa unha linguaxe 
non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

    Exposición 
oral 

- Usa unha linguaxe verbal e non verbal 
non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas na súa relación cos demais. 

• CCL 
• CSC 

LCB1.11.1 Emprega de xeito 
efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse: escoita e pregunta 
para asegurar a comprensión. 

    Rúbrica - Escoita e comprende instrucións e 
explicacións sinxelas dadas de xeito oral. 
- Formula preguntas axeitadas para 
comprensión ou para obter maior 
información. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CSIEE 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN ESCRITA. 
LER 

25 x x x    
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LCB2.1.1. Le en voz alta, con 
pronunciación e entoación 
axeitada, diferentes tipos de 
textos moi sinxelos 
apropiados á súa idade. 

    Escala de 
cotexo 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a súa idade coa velocidade, 
fluidez, pronunciación e entoación 
adecuada. 
 

• CCL 

LCB2.1.2. Le en silencio textos 
moi sinxelos próximos á súa 
experiencia infantil. 

    Observación 
directa 

- É capaz de ler en silencio textos moi 
sinxelos de carácter infantil. 
 

• CCL 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun 
texto sinxelo. 

    Traballos 
escritos 

- Comprende a idea principal dun texto que 
leu en voz alta. 
- Amplía o vocabulario de xeito guiado e 
grupal recorrendo ao contexto da lectura. 

• CCL 
• CAA 

LCB2.2.2. Distingue, de forma 
xeral, entre as diversas 
tipoloxías textuais en textos do 
ámbito escolar e social, 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, 
dialogados) e a súa intención 
comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

    Traballos 
escritos 

. É capaz de diferenciar de xeito guiado 
distintos tipos de textos en función da súa 
mensaxe e da intención comunicativa. 

• CCL 
• CAA 

LCB2.3.1. Activa, de forma 
guiada, coñecementos previos 
para comprender un texto. 

     -Utiliza de xeito guiado e grupal estratexias 
para a comprensión lectora de textos: 
considera o título e as ilustracións. e 
identifica palabras clave.  

• CCL 
• CAA 

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

    Escala de 
cotexo 

- Obtén información do título das lectura e 
dos elementos gráficos que a acompañan 
e anticipa hipótese do contido. 

• CCL 
• CAA 

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

     - Establece relacións entre as ilustracións e 
a información do texto. 

• CCL 
• CAA 

LCB2.4.1. Dedica, de xeito 
guiado, momentos de lecer para 
a lectura voluntaria. 

    Escala de 
cotexo 

- Le por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

• CCL 
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LCB2.4.2. Explica, de xeito 
sinxelo, as súas preferencias 
lectoras. 

    Exposición 
oral  
 

- É capaz de explicar que libros lle gustan 
e porque. 
- Participa activamente nas sesións de 
formación da BE coa finalidade de 
aprender a usala. 

• CCL 

LCB2.5.1. Consulta na 
biblioteca, de xeito guiado, 
diferentes fontes bibliográficas e 
textos en soporte informático 
para obter información sobre 
libros do seu interese. 

     - Usa, de xeito guiado, a biblioteca para 
localizar libros axeitados aos seus 
intereses 
-Uso da biblioteca para a procura de 
información. 

• CCL 
• CD 
• CAA 

LCB2.6.1. Coida, conserva e 
organiza os seus libros. 

    Escala de 
cotexo 

- Amosa interese por ter unha biblioteca 
propia . 
-Coida os seus libros e os que comparte 
cos compañeiros. 
- Organiza e coida os libros da biblioteca 
de aula e do centro. 

• CCL 
• CSC 

LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, 
entre información e publicidade. 

    Cuestionario - Identifica a estrutura básica de polo 
menos a metade dos textos traballados 
(historia, anuncio, noticia, receita). 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

LCB2.8.1. Formula hipóteses, de 
xeito guiado, sobre a finalidade 
de diferentes textos moi sinxelos 
a partir da súa tipoloxía, e dos 
elementos lingüísticos e non 
lingüísticos moi redundantes, 
axeitados á súa idade. 

    Escala de  
cotexo 

- Identifica a finalidade dalgúns textos 
traballados de xeito guiado. 
-Identifica mensaxes transmitidas polo 
texto. 
- É capaz de identificar a finalidade dun 
texto a través de preguntas sobre a súa 
estrutura e o seu contido. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito 
guiado, as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación 
para buscar información. 

     - Usa de forma guiada as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento igualmente guiado, 
da información. 

• CCL 
• CD 
• CAA 

BLOQUE 3.  
COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

25 x x x    
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LCB3.1.1. Escribe, con axuda, 
en diferentes soportes, textos 
sinxelos propios da vida cotiá, 
do ámbito escolar e social, 
atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e respectando 
as normas gramaticais e 
ortográficas básicas: cartas, 
folletos informativos, noticias, 
instrucións, receitas, textos 
literarios… 

    Análise dos 
traballos 
escritos 
Portafolio 

-Produce textos para comunicar 
coñecementos, experiencias e 
necesidades: con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencións comunicativas (informativos, 
literarios e prescritivos). 
- Cohesiona o texto co tempo verbal 
axeitado 
- Aplica as normas ortográficas axeitadas 
ao nivel.  

• CCL 
• CD 
• CAA 

LCB3.1.2. Presenta os seus 
traballos con caligrafía clara e 
limpeza, evitando riscos 
(borróns) etc. 

    Análise dos 
traballos 
escritos 
Portafolio 

-Coida a presentación nos seus escritos. 
- Produce textos cunha caligrafía clara. 

• CCL 
• CAA 

LCB3.2.1. Valora a súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros.  

     -Valora a súa propia produción escrita, así 
como a produción escrita dos demais. 

• CCL 
• CSC 

LCB3.3.1. Utiliza borradores que 
amosan a xeración e selección 
de ideas e a revisión ortográfica 
na escritura de textos sinxelos 
propios do ámbito da vida 
persoal, social e escolar.  

    Análise dos 
traballos 
escritos 
Portafolio 

- Realiza borradores establecendo as ideas 
principais do texto en función da súa 
tipoloxía. 
- Corrixe e autocorrixe algúns erros 
ortográficos. 
-Amosa curiosidade por escribir as 
palabras coa ortografía correcta. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE  

LCB3.4.1. Elabora, de forma 
guiada, gráficas sinxelas sobre 
experiencias realizadas: plantar 
fabas, cría de vermes de seda .  

    Análise dos 
traballos 
escritos 

-Elabora gráficas sinxelas sobre 
experiencias directas individuais e/ou 
colectivas seguindo unha secuencia 
correcta. 
 

• CCL 
• CAA 

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

    Análise dos 
traballos 
escritos 

- Crea textos utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal con intención informativa: 
carteis publicitarios. Anuncios. Cómics 

• CCL 
• CD 
• CAA 

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as 
Tecnoloxías da Información e 

    Análise dos 
traballos 

- Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación de xeito guiado para 

• CCL 
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Comunicación para escribir e 
presentar textos moi sinxelos. 

escritos presentar as súas producións. • CD 
• CAA 

BLOQUE 4.  
COÑECEMENTO DA LINGUA 

10 x x x    

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

   x Análise dos 
traballos 
escritos 

- É capaz de crear frases utilizando de 
xeito guiado nomes, artigos, adxectivos e 
verbos. 

• CCL 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección 
os tempos verbais: presente, 
pasado e futuro ao producir 
textos orais e escritos. 

  x  Análise dos 
traballos 
escritos 
Exposición 
oral 

-Fai un uso axeitado dos tempos verbais 
tanto na súa expresión oral como na 
escrita 

• CCL 

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e 
antónimos, polisémicas na 
expresión oral e escrita. 

  x  Análise dos 
traballos 
escritos 

- Identifica unha palabra con igual 
significado que outra. 
- Identifica unha palabra con significado 
contrario a outra. 
- Identifica dous significados distintos 
dalgunhas palabras. 

• CCL 

LCB4.2.2. Forma palabras 
compostas a partir de palabras 
simples. 

   x Análise dos 
traballos 
escritos 

- Crea palabras compostas con axuda. • CCL 

LCB4.2.3. Identifica o 
suxeito/grupo nominal e 
predicado nas oracións simples. 

   x Análise dos 
traballos 
escritos 

- Sinala, de xeito guiado, nas oracións o 
suxeito e o predicado. 

CCL 

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

   x Análise dos 
traballos 
escritos 

- Utiliza punto e final nas oracións simples. 
- Utiliza as comas nunha enumeración. 
- Escribe con maiúsculas os nomes propios 
e ao inicio dunha frase. 
- Utiliza os dous puntos nalgunhas 
situacións. 
- Utiliza os signos de interrogación  e 
exclamación correctamente. 
- Escribe m antes de p e b. 

CCL 

LCB4.4.1. Aplica as normas de 
concordancia de xénero e 
número na expresión oral e 

  x  Análise dos 
traballos 
escritos 

-Realiza frases que concordan en xénero e 
número. 

CCL 
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escrita. 
LCB4.4.2. Utiliza signos de 
puntuación nas súas 
composicións escritas. 

  x   Valorado en : 
LCB4.3.1 

CCL 

LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe 
básica nas producións escritas 
propias. 

 x x x Análise dos 
traballos 
escritos 

- Elabora frases sinxelas completas cunha 
secuencia lineal correcta: suxeito e 
predicado con complementos. 

CCL 

LCB4.5.1. Utiliza de forma 
guiada, distintos programas 
educativos dixitais. 

  x x Análise dos 
traballos 
escritos 

-Utiliza o material multimedia educativo e 
outros recursos didácticos ao seu alcance 
e propios da súa idade. 

CCL 
CD 
CAA 

LCB4.6.1. Compara aspectos 
(gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece.  

 x x x Análise dos 
traballos 
escritos 

- Compara aspectos básicos das linguas 
que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada. 

CCL 
CAA 

BLOQUE 5. 
EDUCACIÓN LITERARIA 

10 x x x    

LCB5.1.1. Valora de forma 
global, textos propios da 
literatura infantil: contos, 
cancións, poesía, cómics, 
refráns e adiviñas 

    Escala de 
cotexo 

- Aprecia o valor dos textos literarios da 
literatura infantil. 
- Amosa interese pola lectura como fonte 
de lecer na sesión de lectura. 
-Recomenda e comparte libros de lectura 
cos compañeiros. 

CCL 
CCEC 

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

     - Iniciase na lectura expresiva de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar  

CCL 
CAA 
CCEC 

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

     - Identifica con axuda o uso das 
personificacións como recursos literarios 
nos textos. 

CCL 
CAA 

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

    Escala de 
cotexo 

- Amosa interese polos recursos literarios 
da tradición oral: poemas, cancións, 
contos, refráns, adiviñas. 

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

    Portafolio -.Crea, con axuda, a partir de modelos 
dados, textos literarios sinxelos: contos e 
poemas. 

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

LCB5.6.1. Reproduce textos 
orais moi breves e sinxelos: 
cancións e poemas. 

    Exposición 
oral 

- Reproduce oralmente textos literarios 
breves e moi sinxelos adaptados á súa 
idade. 

CCL 

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

    Exposición 
oral 

- Participa con interese en dramatizacións 
de sinxelos textos literarios adaptados á 
idade. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

LCB5.8.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especialmente 
en lingua galega, como vehículo 
de comunicación e como recurso 
de lecer persoal. 

    Escala de 
cotexo 

-Valora a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso 
de lecer persoal. 
-Amosa interese pola lingua galega e fai 
uso do empréstito de libros na biblioteca 
escolar 

CCL 
CSC 
CCEC 
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PERFIL DE ÁREA DE LINGUA GALEGA:  
 

PERFIL ÁREA DE LINGUA GALEGA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
ESTANDARES DE 

APRENDIZAXE 
CRITERI

OS  
% 

TEMPORALIZACIÓ
N 

INSTRUMENTO
S  

AVALIACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIA
S CLAVE 1ª 2º 3º 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN 
ORAL. FALAR E ESCOITAR 

30 x x x    

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

        Exposición oral 
Cuestionario 

 . Comprende o tema e ideas principais de textos 
orais sinxelos procedentes dos medios de 
comunicación próximos á experiencia infantil. 
 

• CCL 
• CAA 

LGB1.1.2. Recoñece a función dos 
medios de comunicación como 
fonte de información. 

    Lista de cotexo . Identifica a función dalgúns medios de 
comunicación como fonte de información. 
 

• CCL 
• CSC 

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

        Exposición oral 
Cuestionario 

. Comprende de forma global textos orais que 
presenten imaxes e elementos sonoros de 
carácter repetitivo. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• CSC 

LGB1.3.1. Participa nunha 
conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é 
preciso. 

    Exposición oral 
Escala de 
cotexo 

-Expresase con coherencia básica de forma oral 
para satisfacer necesidades de comunicación en 
diferentes situación de aula. 
- Participa en conversas sobre as súas afeccións 
e experiencias persoais respectando os 
sentimentos e opinións dos demais. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CSEIEE 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición 
breve da clase ou explicacións 
sobre a organización do traballo e 
pregunta, se é preciso, para 
verificar a súa comprensión. 

           -Comprende as exposicións orais de clase e as 
explicacións sobre a realización e organización 
das tarefas. 
- Escoita para recoller información e pregunta 
para asegurar a comprensión 

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

         Exposición oral 
 

- Realiza sinxelas exposicións orais ante a clase 
e é capaz de responder preguntas elementais.  

• CCL 
• CSIEE 
• CAA 

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
grupo. 

    Escala de 
cotexo 
Exposición oral 

- Participa no traballo de grupo activamente 
exercendo a súa función e sendo capaz de 
realizar unha tarefa común. 
- Autoavalía o seu traballo de grupo. 
- Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís 
axeitados aos seus gustos e intereses. 

• CCL 
• CSIEE 
• CAA 

LGB1.4.1. Atende as intervencións 
dos e das demais en conversas e 
exposicións, sen interromper. 

    Escala de 
cotexo 

-Presta atención aos demais nas súas 
intervención sen interrompelas. 

• CCL 
• CSC 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da 
persoa que fala. 

    Escala de 
cotexo 

-Escoita activa e respectuosa das opinións e 
sentimentos dos outros. 

• CCL 
• CSC 

LGB1.5.1. Respecta as quendas 
de palabra nos intercambios 
orais. 

    Escala de 
cotexo 

-Respecta as quendas de palabra. • CCL 
• CSC 
• CAA 

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

     Valorado en  
LGB 1.4.2. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación 
dentro da aula e valora o seu uso 
fóra dela. 

    Exposición oral - Participa e coopera nas situacións 
comunicativas da aula (peticións, anuncios, 
ordes, explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 
conversas ou narracións de feitos vitais, 
emocións e sentimentos utilizando a lingua 
galega 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

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

    Escala de 
cotexo 

-Mantén a mirada a quen fala nun intercambio 
oral directo.  
 

• CCL 
• CSC 
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• CCEC 
LGB1.5.5. Mantén o tema nun 
intercambio comunicativo oral, 
mostra interese, unha actitude 
receptiva de escoita e respecta as 
opinións das demais persoas.  

    
 

Exposición oral -É capaz de manter unha conversa en torno a un 
mesmo tema nun intercambio oral. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

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

    Escala de 
cotexo 

- Participa e coopera nas situacións 
comunicativas da aula cun ton e un linguaxe 
verbal e non verbal axeitado. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 
• CAA 

LGB1.6.1. Usa fórmulas de 
tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar 
axuda.  

    Exposición oral 
 

. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para 
saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda.  
-Expresase de forma coherente . 

• CCL 
• CAA 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás 
achegas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

    Escala de 
cotexo 
rúbrica 

- Amosa una actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

LGB1.8.1. Interésase por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación axeitada a 
cada acto comunicativo e propia 
da lingua galega. 

    Exposición oral -Amosa interese por expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación adecuadas. 

• CCL 
• CAA 
• CCEC 
• CSIEE 

LGB1.9.1. Identifica o uso da 
linguaxe discriminatoria e sexista 
evidente. 

    Cuestionario .Recoñece un uso da linguaxe discriminatoria e 
non respectuosa coas diferenzas. 
 

• CCL 
• CSC 

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

    Exposición oral - Usa unha linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

• CCL 
• CSC 
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LGB1.10.1. Identifica a lingua 
galega oral con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

     -Identificación da lingua galega con diversos 
contextos de uso oral da lingua: en diferentes 
ámbitos profesionais (sanidade, educación, 
medios de comunicación...) e en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas 

• CCL 
• CCEC 

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

     -Valoración da lingua galega para manter 
conversas en calquera ámbito. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 x x x    

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

    Cuestionario -Comprende información xeral sobre feitos e 
acontecementos próximos á súa experiencia en 
textos procedentes dos medios de comunicación 
social, especialmente a noticia. 
 

• CCL 
• CD 
• CSC 

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

    Cuestionario 
 

-Comprende informacións concretas en textos de 
uso cotiá como invitacións, felicitacións, notas e 
avisos ou mensaxes curtas. 
-Lee en silencio e con axeitado nivel de 
comprensión distintos tipos de textos 

• CCL 

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). 

    Traballo escrito 
Cuestionario 

-Localiza información en textos de uso cotián 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións) 
-Entende o contido dun texto recorrendo ao 
contexto da lectura. 
 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, 
de maneira xeral, a información de 
ilustracións. 

    Análise dos 
traballos 

- Obtén información do título das lecturas e dos 
elementos gráficos que a acompañan e anticipa 

• CCL 
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escritos 
Cuestionario 
 

hipótese do contido. 
- Relaciona a información contida nas ilustracións 
coa información que aparece no texto 
-Utiliza estratexias para a comprensión lectora de 
textos: considera o título e as ilustracións.  
- Identifica palabras clave. 

• CAA 
• CSC 
• CSIEE 
• CMCT 

LGB2.3.1. Descodifica de forma 
axeitada na lectura de textos 
diversos. 

    Exposición oral 
Cuestionario 

-Le de forma guiada, textos adecuados aos seus 
intereses para chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía lectoras. 
-Comprende distintos tipos de textos adaptados á 
idade e utilizando a lectura como medio para 
ampliar o vocabulario. 

• CCL 
• CAA 

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

    Exposición oral - Le en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a súa idade coa velocidade, fluidez e 
entoación adecuada. 

• CCL 

LGB2.3.3. Fai lecturas 
dramatizadas de textos. 

    Exposición oral -Dramatiza lecturas sinxelas. • CCL 
• CSC 

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

    Observación na 
aula 

- Le por propia iniciativa diferentes tipos de textos 
da biblioteca de aula. 
- Comparte os seus libros e os da biblioteca de 
aula cos demais. 
- Coida e ordena os libros de aula. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

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 

    Observación 
directa 

-. Coñece as normas da biblioteca de centro. 
- Identifica a biblioteca de centro como 
instrumento cotián de busca de información e 
recursos. 
-Fai uso do préstamo de libros da biblioteca do 
centro 
- Participa activamente nas sesións de formación 
da BE coa finalidade de aprender a usala. 

• CCL 
• CAA 
• CSC 

LGB2.5.1. Coida, conserva e 
organiza os seus libros. 

    Escala de 
cotexo 

- Fai un bo uso e coida os libros da biblioteca de 
aula e do centro.  
-Coida os seus libros e os que comparte cos 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
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compañeiros.  
- Mostra interese por ter unha biblioteca propia. 

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

    Escala de 
cotexo 

- Usa a biblioteca para a procura de información 
e utiliza a mesma como fonte de información e 
lecer  
 

• CCL 
• CAA 
• CSC 
• CCEC 

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

    Escala de 
cotexo 

-Selecciona libros en función dos seus gustos e 
preferencias. 
 

• CCL 

LGB2.7.2. Explica dun xeito moi 
sinxelo as súas preferencias 
lectoras. 

    Exposición oral - É capaz de explicar que libros lle gustan e 
porque. 

• CCL 
• CSC 
• CAA 
• CSIEE 

BLOQUE 3.  
COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR 

 x x x    

LGB3.1.1. Produce e reescribe 
textos relativos a situacións 
cotiás infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos, 
utilizando as características 
habituais deses textos. 

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

-Produce textos para comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades: con diferentes 
formatos(descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencións comunicativas (informativos, literarios 
e prescritivos). 
- Cohesiona o texto co tempo verbal axeitado 
- Aplica as normas ortográficas axeitadas ao 
nivel.  

• CCL 
• CSIEE 
• CAA 

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

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

- Elabora, de xeito guiado, proxectos individuais 
ou colectivos sobre diferentes temas con 
coherencia e creatividade. 
-Coida a presentación nos seus escritos 
-Valora a súa propia produción escrita, así como 
a produción escrita dos seus compañeiros.  

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos 
o punto, a coma, dous puntos, 
puntos suspensivos, signos de 

    Portafolio 
Análise dos 

- Utiliza nos seus escritos o punto, a coma, os 
signos de exclamación e interrogación 

• CCL 
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exclamación e interrogación. traballos 
escritos 

 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira 
xeral, as regras ortográficas, con 
especial atención ao uso das 
maiúsculas. 

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

- Aplica as normas ortográficas axeitadas ao 
nivel. 
- Usa axeitadamente as maiúsculas ao inicio de 
frase e en nomes propios. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

LGB3.1.5. Compón, seguindo 
modelos, textos relacionados coa 
escola (listaxes, descricións e 
explicacións elementais) ou cos 
medios de comunicación social 
(novas sinxelas, titulares, pés de 
foto) sobre acontecementos 
próximo á súa experiencia. 

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

- Crea textos relacionados coa escola ou cos 
medios de comunicación. 

• CCL 
• CAA 
• CSIEE 

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

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

- Crea textos utilizando a linguaxe verbal e non 
verbal con intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómics 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 
• CAA 
• CSIEE 

LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

- Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación de xeito guiado para presentar as 
súas producións. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• CSIEE 

LGB3.4.1. Ilustra creativamente os 
seus textos con imaxes 
redundantes co seu contido. 

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

-Ilustra os seus escritos con imaxes relacionadas 
co contido do texto. 

• CCL 
• CD 
• CSIEE 

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

    Portafolio 
Análise dos 
traballos 
escritos 

-Presenta os seus escritos cunha caligrafía 
lexible e de xeito claro, limpo e ordenado. 

• CCL 
• CD 
• CAA 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita 
como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

     -Valora a escritura como medio para 
comunicarse. 

• CCL 
• CSC 
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BLOQUE 4.  
COÑECEMENTO DA LINGUA 

 x x x    

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

 x   Cuestionario -Identifica o nome dalgún texto traballado: 
poesía, receita … 
- Identifica un enunciado,  unha palabra e unha 
sílaba. 

• CCL 
• CAA 

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

 x   Cuestionario 
 

-Identifica as sílabas que conforman unha 
palabra. 

• CCL 
• CAA 

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

  x  Traballo escrito 
 

-Diferenza entre nomes comúns e propios a partir 
de palabras, frases ou textos sinxelos dados. 

• CCL 
• CAA 

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

  x  Traballo escrito - Realiza variacións de xénero e número nos 
seus escritos e en exposicións orais. 

• CCL 
• CAA 

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral 
as normas ortográficas máis 
sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse 
a elas. 

 x x x Traballos 
escritos 
Portafolio 

-Coñece e aplica as normas ortográficas máis 
sinxelas: uso da maiúscula e ortografía básica. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 

LGB4.3.1. Recoñece a relación 
entre son e grafía. 

 x x x Producións 
escritas 

-Relaciona son e grafía na maioría das palabras. • CCL 
• CAA 

LGB4.3.2. Identifica as palabras 
como instrumento para a 
segmentación da escritura. 

  x x Producións e 
traballos 
escritos 

-Crea frases a partir de palabras. 
-Segmenta algunha palabra simple. 

• CCL 
• CAA 

LGB4.4.1. Recoñece, de forma 
xeral, as diferenzas entre a lingua 
oral e a lingua escrita. 

 x x x  -Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a 
lingua oral e a lingua escrita 

• CCL 
• CCEC 

LGB4.5.1. Compara aspectos moi 
elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das 
linguas que coñece. 

   x  - Compara aspectos básicos das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia integrada. 

• CCL 
• CAA 

BLOQUE 5. 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 x x x    
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LGB5.1.1. Recrea e reescribe 
diversos textos literarios 
sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos. 

    Portafolio 
Producións 
escritas 

-Crea, con axuda, a partir de modelos dados, 
textos literarios sinxelos: contos e poemas. 

• CCL 
• CAA 
• CCEC 

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

    Observación -Iniciase na lectura expresiva de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na práctica 
escolar  -Amosa interese pola literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura. 

• CCL 
• CCEC 

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

    Observación - É capaz de ler en silencio e de forma guiada 
textos moi sinxelos de carácter infantil. 
 
 

• CCL 
• CCEC 
• CD 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, 
textos en voz alta, adecuados aos 
intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade 
lectora. 

    Escala de 
cotexo 
Rúbrica 

- Lee en voz alta diferentes tipos de textos 
apropiados a súa idade coa velocidade, fluidez, 
pronunciación e entoación adecuada. 
 

• CCL 
• CCEC 
• CD 

LGB5.3.1. Recrea e compón 
poemas sinxelos e relatos breves, a 
partir de modelos sinxelos dados, 
para comunicar sentimentos, 
emocións, preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou lembranzas. 

     Valorado en 
LGB5.1.1 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

LGB5.4.1. Participa en 
dramatizacións de textos literarios 
sinxelos adaptados á súa idade. 

    Exposición oral - Reproduce oralmente textos literarios breves e 
moi sinxelos adaptados á súa idade. 
- Participa con interese en dramatizacións de 
sinxelos textos literarios adaptados á idade. 

• CCL 

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

    Exposición oral - Valora os recursos literarios da tradición oral: 
poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas  
-Valora a literatura galega, como vehículo de 

• CCL 
• CSC 
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recurso de gozo persoal. comunicación e como recurso de lecer persoal. • CCEC 
LGB5.6.1. Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e formas 
de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

    Exposición oral . Amosa interese, respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e culturais. 

• CCL 
• CCEC 
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PERFIL DE ÁREA DE MATEMÁTICAS:  
 

PERFIL DA ÁREA DE  MATEMÁTICAS 2º EDUCACIÓN PRIMARIA   

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 
CRI
TER
IOS  
% 

 
TEMPORALIZACIÓ

N 

 
INSTRUMENTO

S  
AVALIACIÓN 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

 
COMPETENCIA

S 
CLAVE 

1ª 2º 3º 

BLOQUE 1. PROCESOS, 
MÉTODOS E ACTITUDES 
EN MATEMÁTICAS 

 
30 

x x x    

MTB 1.1 .1. Explica 
oralmente o proceso para 
resolver un problema 

    Exposición 
oral 
Escala de 
cotexo 

É capaz de explicar os pasos que hai  que efectuar para 
resolver un  problema de forma oral e con axuda de 
preguntas guía reflexionando sobre o proceso: localizar 
datos,  identificar o que se nos pregunta, o cálculo que 
hai que realizar, a solución e as unidades de medida 
utilizadas (euros, cm…) 

CMCT 
CCL 

MTB 1.2.1 Desenvolve e 
amosa actitudes axeitadas 
para o traballo limpo, claro 
e ordenado no caderno e 
en calquera aspecto que se 
vaia traballar na área de 
Matemáticas. 

     

Análise dos 
traballos 
escritos 

Presenta o traballo de forma limpa, clara e ordenada no 
seu caderno e demais tarefas escritas do aula. 

CMCT 
CAA 

MTB 1.3.1. Utiliza os 
medios tecnolóxicos na 
resolución de problemas. 

    Escala de 
cotexo 

Emprega os medios tecnolóxicos para resolver un 
problema coa guía do mestre/a 

CMCT 
CD 
CAA 

BLOQUE 2. 
NÚMEROS 

30 X X X    

MTB.2.1.1. Le, escribe e 
ordena números ata 999. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados 

É capaz de identificar a metade dos números 
traballados. 
Ordena correctamente, a lo menos a metade, dos 
números traballados de maior a menor ou viceversa. 
Le e escribe a metade dos números traballados. 

CMCT 
CCL 
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MTB 2.1. 2. Identifica o 
valor de posición das cifras 
en situacións e contextos 
reais. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados 

Identifica o valor de posición das cifras con  axuda: 
unidades, decenas e centenas. 
Identifica o número anterior e o seguinte a un número 
dado. 
É capaz de localizar o numero maior, o menor e o igual a 
un número dado. 
Aproxima un número á súa decena máis próxima. 

CMCT 
CAA 

MTB.2.1.3. Realiza 
correctamente series 
tanto ascendentes como 
descendentes. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados. 

Realiza series ascendentes e descendentes sinxelas. CMCT 
CAA 

MTB 2.2.1. Utiliza os 
números ordinais en 
contextos reais. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados. 

Emprega a metade dos números ordinais traballados na 
vida cotiá. 

CMCT 

MTB 2.2.2. Interpreta en 
textos numéricos e da vida 
cotiá números naturais ata 
o 999. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados. 

Interpreta en textos da vida cotiá con axuda a metade 
dos números naturais traballados. 

CMCT 
CAA 
CCL 

MTB 2.2.3. Descompón e 
compón  números naturais, 
interpretando o valor de 
posición de cada unha das 
cifras. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados. 

Realiza descomposición e composición de números 
naturais en función do valor de posición das súas cifras a 
partir de modelos dados. 

CMCT 

MTB 2.2.4. Identifica os 
números pares e os 
impares. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados. 

Clasifica números segundo sexan pares e impares a 
partir da manipulación. 
Coñece a diferenza entre números pares e impares. 

CMCT 

MTB 2.3.1. Realiza 
cálculos numéricos coas 
operacións de suma e 
resta na resolución de 
problemas 
contextualizados. 

 X X  Análise dos 
traballos 
realizados. 

Resolve problemas da vida cotiá con axuda aplicando  
as operacións traballadas (a suma e a resta con levadas 
e sen levadas e a multiplicación de unha cifra) 

CMCT 
CAA 

41 



MTB 2.3.2. Realiza 
cálculos numéricos coa 
operación da multiplicación 
na  resolución de 
problemas 
contextualizados. 

   X  Valorado en MTB 2.3.2. CMCT 
CAA 

MTB. 2.3.3. Resolve 
operacións con cálculo 
mental.  

 X X X Escala de 
cotexo 

Realiza operacións sinxelas con  cálculo mental. CMCT 
CAA 

MTB 2.4.1. Resolve 
problemas que impliquen o 
dominio dos contidos 
traballados. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados 

Valorado en MTB 2.3.1. CMCT 
CAA 

MTB 2.4.2. Reflexiona 
sobre o procedemento 
aplicado á resolución de 
problemas: revisando as 
operacións empregadas, 
as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

 X X X Análise dos 
traballos 
realizados 

Valorado en MTB 1.1.1. CMCT 
CSIEE 
CAA 

BLOQUE 3.  
MEDIDA 

20       

MTB 3.1.1. Coñece e 
utiliza o quilómetro, o 
metro e o centímetro 
como unidades de 
medida de lonxitude. 

  X  Escala de 
cotexo 

Utiliza en contextos habituais as medidas traballadas: 
quilómetro, metro e centímetro. 

CMCT 

MTB 3.2.1. Coñece e 
utiliza o quilo, o medio 
quilo e o cuarto quilo 
como unidades de 
medida de peso. 

  X  Escala de 
cotexo 

Utiliza en contextos habituais as medidas traballadas: 
kilo, medio kilo e cuarto kilo. 

CMCT 

MTB 3.3.1. Coñece e 
utiliza o litro, medio litro 
e e cuarto litro como 
unidades de medida de 
capacidade.  

  X  Escala de 
cotexo 

Utiliza en contextos habituais as medidas traballadas: 
litro, medio litro e cuarto litro. 

CMCT 
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MTB3.4.1. Le a hora en 
reloxos analóxicos e 
dixitais (en punto, medias 
e cuartos) 

   X Escala de 
cotexo 

É capaz de ler a hora en reloxos dixitais e analóxicos 
identificando as en punto, as medias e cuarto. 

CMCT 

MTB 3.4.2. Resolve 
problemas sinxelos da vida 
diaria utilizando as 
medidas temporais 
axeitadas e as súas 
relacións. 

   X Análise dos 
traballos 

Resolve problemas sinxelos que impliquen o dominio dos 
contidos traballados. 

CMCT 
CAA 

MTB 3.5.1. Coñece a 
función e o valor das 
diferentes moedas e 
billetes do sistema 
monetario da Unión 
Europea utilizándoas 
tanto para resolver 
problemas en situacións 
reais como figuradas. 

  X  Escala de 
cotexo 
Análise dos 
traballos 

Identifica a lo menos o valor das moedas dun euro, 5, 10 
e 50 céntimos e os billetes de 5, 10 e 20 euros. 
Manexa o prezo dalgúns artigos cotiás. 
É consciente do valor do diñeiro para adquirir un ben e 
resolve situacións problemáticas nas que está implicado 
o diñeiro. 

CMCT 
CAA 
CSC 

MTB 3.6.1. Resolve 
problemas sinxelos de 
medida. 

  X   Valorado en MTB 3.4.2. CMCT 
CAA 

MTB 3.6.2 Reflexiona 
sobre o proceso seguido 
na resolución de problemas 
revisando as operacións 
utilizadas e as unidades 
dos resultados 

 X X X  Valorado en MTB 1.1.1. CMCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 4.  
XEOMETRÍA 

10       

MTB4.1.1. Completa 
figuras partindo do seu eixe 
de simetría. 

 X X X Análise das 
traballos  

Completa figuras a partir do seu eixe de simetría. CMCT 

MTB 4.2.1. Coñece os 
diferentes tipos de 
polígonos en obxectos 
do entorno inmediato. 

   X Análise das 
traballos 

Nomea a lo menos a metade dos polígonos traballados 
segundo os seus lados e os identifica en obxectos cotiás 
(triángulos, cuadriláteros, circunferencias, círculos e 
cadrados) 
Recoñece distintos tipos de triángulos segundo as súas 
características con axuda (equilátero, isósceles, 
escaleno) 

CMCT 
CAA 
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Sinala os elementos xeométricos básicos con axuda: 
lado, vértice e ángulo. 

MTB 4.3.1. Recoñece 
corpos con formas 
cúbicas e esféricas en 
obxectos do entorno 
inmediato. 

   X Análise das 
traballos 

Identifica a metade dos corpos xeométricos en obxectos 
de uso cotiá: prisma, pirámide, cono, cilindro e esfera. 

CMCT 
CAA 

MTB 4.4.1. Realiza e 
interpreta esbozos en 
itinerarios sinxelos. 

  X X Análise das 
traballos 

Interpreta mapas sinxelos con axuda. 
Realiza con axuda un mapa sinxelo do itinerario da súa 
casa á escola, buscando puntos de referencia claves. 

CMCT 
CAA 

MTB 4.5.1 Resolve 
problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen 
dominio dos contidos 
traballados. 

   X Análise das 
traballos 

Valorado en MTB 3.4.2. CMCT 
CAA 

MTB 4.5.2. Reflexiona 
sobre o procedemento 
aplicado á resolución de 
problemas: revisando as 
operacións empregadas, 
as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións 
no contexto. 

   X Análise das 
traballos 

Valorado en MTB 1.1.1. CMCT 
CAA 
CSIEE 

BLOQUE 5. 
ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

10       

 
 MTB 5.1.1. Rexistra e 
interpreta datos en 
representacións gráficas. 

   X Análise dos 
traballos  

Rexistra e interpreta datos en gráficas sinxelas con 
axuda. 

CMCT 
CAA 

MTB 5.1.2. Resolve 
problemas contextuais nos 
que interveñen a lectura de 
gráficos. 

   X Análise dos 
traballos 

É capaz de resolver problemas a través da lectura de 
gráficos con axuda de preguntas guía. 

CMCT 
CAA 

MTB 5.2.1. Diferenza o 
concepto de suceso 
seguro, suceso posible e 

   X Análise dos 
traballos 

É consciente da existencia de situacións imposibles, 
seguras e situacións que son posibles pero non seguras. 

CMCT 
CAA 
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suceso imposible. 
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PERFIL DE ÁREA DE PLÁSTICA:  
 

PERFIL DA ÁREA DE  PLASTICA   2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Criterio 
de 

   

Grao mínimo para superar a área 

 T  T  T  CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN   

          
  

Estándares 
  1  2  3    

C.C.        

Instrumentos de avaliación / 
 

        

 avaliación   Indicador mínimo de logro         
             
           

Procedementos de avaliación (%)* 
  

               
 Bloque 1: Educación audiovisual             
                

   2º-EPB1.1.1 - Describe e 
identificas calidades e as 
características dos materiais, 
dos obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural 
e artificial. 

 Coñece as características e a finalidade 
dos 

          
           PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 
  

EP-B1.1 
  materiais que se utilizan na asignatura  

X 
 
X 

 
X 

  CCEC 
  

(pinturas e papeis de diferente tipoloxía, 
      

CCL            INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
    pinceis, tesoiras ou  punzóns).           
               
                

   2º-EPB1.2.1 - Usa termos 
sinxelos  Recoñece os diferentes tipos de pinturas        

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais 
cos   

    
(autorretrato,  retrato, paisaxe, bodegón, 

       
alumnos/as. 

 
CCEC EP-B1.2  e adecuados para comentar as     X  X   

   obras plásticas observadas.  relixiosa, mitolóxica ou abstracta),si a pintura          CCL 
    ten cores frías ou cálidas ou se ten luz).        INSTRUMENTOS: Asamblea.   
              
                

   2º-EPB1.2.2 - Describe con 
termos propios da linguaxe as 
características de feitos 
artísticos e os seus creadores 
presentes no 
contorno. 

            

EP-B1.2 
  

Intúe se algunha obra plástica pode ser 
dun    

X 
 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  CCEC 

  determinado autor ou doutro, despois de        CCL     traballalo na clase.        INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
             

               
                

     
Debuxa a figura humana con todas as 
partes        PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.   
     do corpo e coa vestimenta que lle          
            Análise das producións dos alumnos/as.   
   2º-EPB1.3.1 - Realiza debuxos e  corresponde, paisaxes con diferentes         CCEC EP-B1.3    X  X  X    

 

colorea con diferentes 
tonalidades. 

 detalles ,medios de transporte ou lugares 
do  seu entorno; coloreando devanditos 
debuxos dunha forma coherente 

      

CCL            
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
Producións  

               
            plásticas.   
               
               
                

   
2º-EPB1.3.2 - Manexa en 

 Traballa con texturas (plastilina, teas,        PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións 

  
    cartolinas, papeis diferentes, pastas          
   

producións propias as 
        

dos alumnos/as. 
  

EP-B1.3   alimenticias...etc) sobre un traballo dado,  X  X  X   CCEC 
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posibilidades 
   que adoptan as diferentes formas,  amais utiliza e coñece os efectos das           
   cores e texturas.         INSTRUMENTOS: Producións plásticas.   
    diferentes pinturas.          
               
                

   
2º-EPB1.4.1 - Identifica 
diferentes  Traballa en murais grandes ou 

pequenos, e        
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  CCL EP-B1.4  formas de representación do   X  X  X  dos alumnos/as.  

  en traballos a tamaño folio ou A3.      CCEC    espazo.         INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
              
                 
  Debuxa ou pinta os compoñentes dunha    PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións 
 

  obra en primeiro plano, figuras ao 
lonxe,de 

    

 

2º-EPB1.4.2 - Representa de 
   

dos alumnos/as. 
 

EP-B1.4 
fronte ou de perfil, ademais de xogar 
coas X X X CCEC 

 diferentes maneiras o espazo. cores dependendo das situacións dos      
     INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
  obxectos.     
       
        

 2º-EPB1.5.1 - Practica con Aplica as destrezas motrices  de recorte,    
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións 

CCEC 
EP-B1.5 precisión o recorte, o pegado, o 

pegado e pintado dunha maneira curiosa 
e X X X dos alumnos/as. CAA  pintado etc. presentable.    INSTRUMENTOS: Producións motrices.      

        

Bloque 2: Expresión artística       
        

 2º-EPB2.1.1 - Manexa en 
Sabe mesturar cores coa témpera ou 
coas    

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  

 ceras grosas e utilízaas dunha forma    dos alumnos/as. CCEC 
EP-B2.1 

producións propias as 
posibilidades 

 

X X coherente. Ademais combina con   CAA 
 que adoptan as cores. creatividade e gusto as cores.    INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
      
        

EP-B2.1 
2º-EPB2.1.2 - Realiza 

Sabe facer mesturas coas cores 
primarias,  

X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CCEC 

correctamente mesturas de cores atendendo ás cores resultantes.   CAA  primarias.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.       
        

 
2º-EPB2.1.3 - Clasifica e ordena 
as       

 
cores primarias ( maxenta, cian 
e     PROCEDEMENTOS:  

 amarelo ) e secundarias ( verde,     CCEC EP-B2.1      

violeta e vermello) no círculo      CAA      INSTRUMENTOS:  cromático, e utilízaas con 
sentido 

     

       

 nas súas obras.       
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2º-EPB2.1.4 - Coñece a 
simboloxía     PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións  
 das cores frías e cálidas, e 

aplica 
     

 Sabe en qué contextos debe utilizar 
cores 

   

dos alumnos/as. CCEC EP-B2.1 
estes coñecementos para 
transmitir  X X 

 diferentes sensacións nas frías ou cores cálidas.     CAA 
     INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
 composicións plásticas que 

realiza. 
     

       
        

 
2º-EPB2.2.1 - Utiliza o punto, a 
liña Traballa con liñas rectas a pulso ou coa    

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  

EP-B2.2 
e o plano ao representar o 
entorno regra, utiliza a técnica do punteado con  X X dos alumnos/as. CCEC 

 próximo e o imaxinario. rotuladores, e debuxa utilizando técnicas de      
 primeiro plano, perfil ou plano afastado.    INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
      
        

 2º-EPB2.2.2 - Realiza 
Fai composicións con figuras e obxectos 

   PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

EP-B2.2 
composicións plásticas que 

X X X 
CCEC 

representan o mundo imaxinario, imaxinarios, coa súa familia , amigos ou  CSC  profesións que están preto da súa 
contorna. 

   

INSTRUMENTOS: Diario de clase.  afectivo e social.     
       
        

 
 2º-EPB2.3.1 - Practica con Recorta e encarta figuras dadas coa      
 temática das conmemoracións 

traballadas 
   PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 
 

EP-B2.3 
precisión o recorte e o encartado  

X X 
CCEC 

para crear obras bidimensionais 
e 

no colexio ( Nadal, Entroido ou día da paz),   

CAA  
ou figuras coa temática dos contidos 
dados    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  tridimensionais.     

 noutras materias.      
       
        

  Usa a técnica de colaxe sobre unha obra      

 2º-EPB2.3.2 - Utiliza a técnica 
de 

presentada con perfilado negro e espazo 
en    

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  

 branco, utilizando diferentes tipos de 
papeis, 

   

dos alumnos/as. CCEC EP-B2.3 colaxe para realizar unha obra X X X 
 persoal con limpeza e precisión. plastilina, teas, pastas alimenticias ou     CAA 
 material de refugallo, dunha forma limpa 

e 
   

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
 

      

  precisa.      
        

  
Usa as figuras planas que foron 
traballadas    PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións  
  na clase de matemáticas e de plástica     
 2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñas e 

formas 
   

dos alumnos/as. CCEC EP-B2.4 
(cadrado, rectángulo , triángulo e 
círculo),  X X 
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 xeométricas nos debuxos. coa axuda ou non, da regra nas tres 
figuras 

    CAA 

     INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
  ditas con anterioridade.     
       
        

 2º-EPB2.4.2 - Emprega     PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

EP-B2.4 ferramentas básicas do debuxo Utiliza a regra para trazar liñas rectas ou  X X CCEC 
(regra e escuadro) para realizar figuras planas.   CAA     INSTRUMENTOS: Diario de clase.  diferentes formas xeométricas.      

       
        

 2º-EPB2.4.3 - Manexa a 
cuadrícula 

    
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  

EP-B2.4 
Utiliza a cuadrícula en figuras moi 
sinxelas,   

X 
dos alumnos/as. CCEC 

para respectar as proporcións das para respectar as proporcións das 
formas. 

   

CAA  formas.     
     INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
       
        

 2º-EPB2.5.1 - Debuxa a figura     
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións  

 Debuxa a figura humana con todas as 
súas 

   

dos alumnos/as. CCEC EP-B2.5 humana e diferenza as principais X X X 
 partes. partes.     CMCT 
     INSTRUMENTOS: Producións plásticas.  
       
        

 
2º-EPB2.6.1 - Elabora e 
representa 

Fai unha composición plástica a partir 
dunha    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

EP-B2.6 
imaxes despois dunha 
presentación 

presentación audiovisual, ben sexa un 
conto   X  CCEC 

 audiovisual. ou unha peza teatral.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
        

 2º-EPB2.6.2 - Deseña sinxelas 
Deseña creacións plásticas despois de 

   PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

EP-B2.6 
creacións plásticas despois de  

X X 
CCEC 

recoller información por medios visualizar os pasos que hai que dar para   CD  facer un traballo coa axuda do mestre.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  audiovisuais.     
       
         

 2º-EPB2.7.1 - Coida o material e Coida o material individual ou colectivo    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

EP-B2.7 respecta as normas mantendo a súa limpeza e orde e sen X X X  CSC 
 preestablecidas. causar deterioro nel.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
        

 
2º-EPB2.8.1 - Amosa interese 
polo Manifesta interese por presentar os seus    PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  
 traballo individual e colabora no     

EP-B2.8 traballos con precisión , limpeza e X X X  CSC grupo para a consecución dun 
fin 

 

 creatividade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
 colectivo.     
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PERFIL DE ÁREA DE VALORES CÍVICOS E SOCIAIS:  
 

PERFIL DA  ÁREA  VALORES SOCIAIS E CIVICOS  2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Criterio 
de 

   

Grao mínimo para superar a área 

 T  T  T  CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN   

          
  

Estándares 
  1  2  3    

C.C.        

Instrumentos de avaliación / 
 

        

 avaliación   Indicador mínimo de logro         
             
           Procedementos de avaliación   

               
                

 
Bloque 1: A identidade e a dignidade da 
persoa             

   
 

            

   2º-VSCB1.1.1 - Recoñece e describe  
Fala de como se sinte en textos 
orais        

PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos   

    

(sentimentos de ledicia, tristura, 
       

alumnos/as. 
 

CSC VSC-B1.1 
verbalmente os seus estados de 
ánimo     X  X   

   en composicións libres.  motivación hacia algún tema          CCL 
    determinado, apatía,...).        INSTRUMENTOS: Producións orais.   
              
                

     
Descobre a presenza de 
sentimentos           

   
2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si 
mesmo/a  negativos no seu compotamento na        

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  CSCCS 

VSC-B1.2 sentimentos negativos e emprega  clase, e a través das correccións do  X  X  X    IEE 

   
estratexias sinxelas para 
transformalos.  profesor, fai o posible por modificar a        INSTRUMENTOS: Diario de clase.  CAA 

     súa conducta.           
                

   2º-VSCB1.2.2 - Motívase mediante          
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos   

    Amosa interese por mostrar á clase 
os 

       

alumnos/as. Observación sistemática. 
  

   
estratexias sinxelas de pensamento 
en          CSIEE VSC-B1.2   seus pensamentos por un tema    X  X    

 voz alta durante o traballo individual 
e 

        

CAA     determinado.        INSTRUMENTOS: Producións orais. Diario de  
   grupal.           
            clase.   
               
                

   2º-VSCB1.2.3 - Realiza un adecuado          PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos   
    Identifica as súas emocións nos        alumnos/as.  CCL 
VSC-B1.2 

recoñecemento e identificación das 
súas 

  

X 
 

X 
 

X 
  

 intercambios orais das clases.       CSIEE 
   emocións.          INSTRUMENTOS: Asamblea.   
               
                

   
2º-VSCB1.2.4 - Expresa, 
respondendo a  Responde ás preguntas dos adultos        PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos   
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   preguntas de persoas adultas, os 
seus 

 con interese e respeto, expresando 
a 

         

           

alumnos/as. 
 

CCL VSC-B1.2 
sentimentos, necesidades e dereitos, 
á  

súa opinión. Amosa ademais 
interese  X  X  X   

   vez que respecta os dos e das 
demais 

 

polas intervencións dos demais 
         CSC 

           INSTRUMENTOS: Asamblea.   
   nas actividades cooperativas.  compañeiros.          
              
                

   
2º-VSCB1.3.1 - Asume as súas 

 Cumple coas responsabilidades que 
ten 

       PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos   
           

alumnos/as. 
 

CSC VSC-B1.3 responsabilidades durante a  
que ter cada intercambio ou tarefa 
que  X  X  X   

   colaboración.  se faga na clase.          CSIEE 
           INSTRUMENTOS: Asamblea.   
               
                

 
2º-VSCB1.3.2 - Realiza, 
respondendo a Asume os erros que puido cometer 

na    
PROCEDEMENTOS: Análise das producións 
dos  

 

preguntas de persoas adultas, unha 
   

alumnos/as. CSC VSC-B1.3 realización dalgunha tarefa, e que lle X X X 
 autoavaliación responsable da foron presentadas polos adultos.     CAA 
 execución das tarefas.    INSTRUMENTOS: Producións orais.  
      
        

 2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento Propón tarefas ou responde a    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSC 

VSC-B1.4 
creativo na formulación de propostas 
de preguntas que presentan unha certa X X X 

 

 CSIEE  actuación. orixinalidade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.      
        

  Manifesta interese por participar nos    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
 

2º-VSCB1.4.2 - Toma iniciativas de 
   

alumnos/as. CSC VSC-B1.4 
intercambios orais cos alumnos ou 
co X X X 

 actuación durante a colaboración. profesor na clase.     CSIEE 
     INSTRUMENTOS: Asamblea.  
       
        

 2º-VSCB1.5.1 - Participa con 
interese na 

Recoñece que ten que colaborar na    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CSIEE VSC-B1.5 
resolución dos problemas que se 
poden X X X  

 resolución de problemas escolares. presentar na clase.    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSC 
      
        

  Identifica unha actitude negativa    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
VSC-B1.5 2º-VSCB1.5.2 - Define e formula dalgún,  dalgúns compañeiros ou da X X X alumnos/as. CSC 

 
claramente problemas de 
convivencia. 

súa propia persoa, que pode 
interferir     CCL 

  na convivencia..    INSTRUMENTOS: Asamblea.  
        

 
Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 
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 2º-VSCB2.1.1 - Expresar con 
claridade 

Fala dos seus problemas ou das 
súas    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  

VSC-B2.1 
inquietudes, diante do profesor e 
dos X X X alumnos/as. CCL sentimentos e emocións.  seus compañeiros.    INSTRUMENTOS: Asamblea.  

      
        

 2º-VSCB2.1.2 - Emprega a     PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
 comunicación verbal en relación coa 

non 
     

 
Fala do que pensa expresando 

   
alumnos/as. CAA VSC-B2.1 verbal en exposicións orais para X X X 

 expresar opinións, sentimentos e sentimentos co seu corpo.     CSIEE 
     INSTRUMENTOS: Asamblea.  
 emocións.      
       
        

 2º-VSCB2.1.3 - Emprega a linguaxe Manifesta sentimentos positivos co    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
    

alumnos/as. CCL VSC-B2.1 
para comunicar afectos e emocións 
con profesor ou cos seus compañeiros, X X X 

 amabilidade. dunha forma afable e agradable.     CSC 
    INSTRUMENTOS: Asamblea.  
       
        

 2º-VSCB2.2.1 - Emprega a linguaxe 
Fala cunha linguaxe que manifesta 
boa    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CCL VSC-B2.2 X X X  

positiva. disponibilidade para traballar.  CSC     INSTRUMENTOS: Diario de clase.        
        

 2º-VSCB2.3.1 - Emprega diferentes Sabe como ten que comportarse en    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

VSC-B2.3 X X X  CSC habilidades sociais básicas. cada momento dunha convivencia.  
    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
       
        

 2º-VSCB2.4.1 - Identifica distintas Recoñece cales son os rasgos de    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSC VSC-B2.4 X X X  

maneiras de ser e actuar. carácter dos seus compañeiros.  CSIEE     INSTRUMENTOS: Diario de clase.        
        

 2º-VSCB2.4.2 - Identifica 
necesidades 

Recoñece algún problema de      
 

aprendizaxe dalgúns compañeiros e 
   PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 
 

 dos compañeiros e compañeiras, 
resalta 

    

VSC-B2.4 compañeiras, respostando con X X X  CSC 
 as súas calidades e emite actitudes de axuda e cunha linguaxe    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
 cumprimentos.     
 diplomática en todo momento.      
       
        

 2º-VSCB2.5.1 - Forma parte activa 
das Participa activamente nas tarefas da    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSC VSC-B2.5 X X X  

dinámicas do grupo. clase.  CSIEE     INSTRUMENTOS: Diario de clase.        
        

 2º-VSCB2.5.2 - Establece e mantén Ten a capacidade de manter    PROCEDEMENTOS: Observación  
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 relacións emocionais amigables, relacións    sistemática. CSC 

VSC-B2.5 
de amizade cos seus compañeiros, 
con X X X 

 

baseadas no intercambio de afecto e 
a  CSIEE  intercambio de afectividade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  confianza mutua.     

       
        

 
Bloque 3: A convivencia e os valores 
sociais       

        

 2º-VSCB3.1.1 - Establece relacións 
de 

Mantén relacións de amizade, de 
afecto    PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  
 e de abertura dos seus sentimentos    CSC VSC-B3.1 confianza cos iguais e as persoas X X X  

hacia o profesor e os seus  CSIEE  adultas.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  compañeiros.     
       
        

 2º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto 
unha 

Fala das súas opinións e do que lle    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CSC VSC-B3.1 acontece ao profesor e aos seus X X X alumnos/as. actitude aberta cara aos demais. CSIEE  compañeiros.    INSTRUMENTOS: Asamblea.       

        

 2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa 
disposición 

Recibe a axuda que lle poidan    PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CAA  proporcionar os profesores ou os    

VSC-B3.2 a ofrecer e recibir axuda para a X X X  CSIEE compañeiros cunha disposición de  
 aprendizaxe.    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSC  agradecemento e atención.    
       
        

VSC-B3.2 
2º-VSCB3.2.2 - Respecta as regras Cumple as normas dos traballos en 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CSC durante o traballo en equipo. equipo. INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
        

 2º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera 
as Recoñece e expresa verbalmente as 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CCL VSC-B3.3 X X X alumnos/as. normas da aula. normas da clase. CSC     INSTRUMENTOS: Asamblea.        

        

 2º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica Razoa dunha forma lóxica    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  
 procesos de razoamento sinxelos 

para 
    

 

pensamentos sobre as conductas de 
   

alumnos/as. CSC VSC-B3.3 
valorar se determinadas condutas 
son X X X 

 acordes coas normas de convivencia convivencia , sabendo cales son     CSIEE 
 positivas e cales son  negativas.    INSTRUMENTOS: Asamblea.  
 escolares.     
       
        

  
Participa na elaboración das normas 
da    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 

CCL 
VSC-B3.3 

2º-VSCB3.3.3 - Participa na 
elaboración aula, mediante procesos de X X X alumnos/as. CSC 
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 das normas da aula 
identificación do que é positivo e do 
que     CSIEE   é negativo.    INSTRUMENTOS: Asamblea.       

        

VSC-B3.3 

2º-VSCB3.3.4 - Respecta as normas 
do 

Cumple as normas do centro, tendo 
en 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

CSC centro escolar. conta a súa intencionalidade. INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
        

 2º-VSCB3.4.1 - Resolve problemas 
Sabe resolver conflitos persoais e 
ten a    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSCCS 

VSC-B3.4 
persoais da vida escolar mantendo 
unha 

autonomía que debe de ter, tendo 
en X X X  C 

 
independencia adecuada á súa 
idade. conta a súa idade.    INSTRUMENTOS: Diario de clase. CSIEE 

        

 2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das Recoñece os erros que puido 
cometer 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CCL  

persoas coas que entra en conflito, 
   

alumnos/as. VSC-B3.4 nos seus  conflitos e que foron X X X CSIEE 
 compréndeas, na medida das súas expostos por outras persoas.     CSC  

posibilidades e exponas oralmente. 
   INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común.       
        

 2º-VSCB3.4.3 - Identifica as 
emocións e 

Recoñece as causas e as    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
CSC VSC-B3.4 consecuencias que pode traer un X X X alumnos/as. 

 
os sentimentos das partes en 
conflito. conflito.    

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
común. CSIEE 

      
        

 2º-VSCB3.4.4 - Explica conflitos, 
causas 

Sabe verbalizar todos os procesos 
dun    

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
 

 conflito, tendo en conta as posibles     

VSC-B3.4 
e as súas posibles solucións, tendo 
en solucións que poida ter devandito X X X alumnos/as. CSC 

 conta os sentimentos básicos das conflito, equilibrando ben o que ten 
que 

    CCL 

 partes.    INSTRUMENTOS: Asamblea.  
 cumplir cada parte.     
       
        

 2º-VSCB3.5.1 - Representa 
Debuxa ou pinta as necesidade de 

   PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
 plasticamente a necesidade da    CSC 

VSC-B3.5 
alimentación, vivenda e xogo dos 
nenos X X X 

 

alimentación, a vivenda e o xogo 
para  CCAC  e nenas.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  os nenos e as nenas.     

       
        

  Sabe que o feito de que un neno ou      

 2º-VSCB3.5.2 - Explica as 
nena non se alimente 
convintemente,    PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos  

 consecuencias para os nenos e para non viva nunhas condicións de     
    alumnos/as  CSC 
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as hixiene CL 

VSC-B3.5 
nenas dunha mala alimentación, a 
falta e confortabilidade óptimas e que X X X 

 de vivenda digna e a imposibilidade 
de ademais non poida xogar por mor do 

    CSIEE 

    INSTRUMENTOS: Posta en común.  
 

xogar. 
traballo infantil, é perxudicial para o 
seu 

    

      

  desenrolo como persoa.      
         

 
2º-VSCB3.5.3 - Respecta a 
igualdade Recoñece que a utilización dos    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática.  

VSC-B3.5 
de dereitos dos nenos e das nenas 
no X X X 

 

CSC xoguetes non entende de sexos.  
 xogo e no emprego dos xoguetes.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
      
        

 
2º-VSCB3.6.1 - Colabora con 
persoas 

Traballa, xoga e ten intercambios 
orais    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSC 

VSC-B3.6 
do outro sexo en diferentes 
situacións 

con persoas doutro sexo, 
respetando as X X X 

 

 CCL  escolares. súas opinións sobre o que se fai.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.      
        

 
2º-VSCB3.6.2 - Realiza diferentes 
tipos Participa en diferentes tipos de 

xogos    
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CSC 

VSC-B3.6 
de actividades independentemente 
do X X X 

 

sen etiquetalos por sexos.  CSIEE  seu sexo    INSTRUMENTOS: Diario de clase.       
        

  Sabe que hai que manter unha boa      

 2º-VSCB3.7.1 - Valora a importancia 
do 

hixiene corporal, que hai que ter moi 
en    PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  
 conta as indicacións dos médicos 

ante 
    

VSC-B3.7 
coidado do corpo e a saúde e de 
previr X X X  CSIEE un problema  de saúde e qué 

hábitos 
 

 accidentes domésticos.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  
 temos que manter ante os cambios 

de 
    

       

  temperatura dentro e fóra do colexio.      
        

  Ten en conta o coidado do medio      

 
2º-VSCB3.7.2 - Razoa as 
repercusións ambiente, adoitando posturas de    

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. CCL VSC-B3.7 de determinadas condutas de risco concienciación de reciclaxe de X X X  

 CSIEE  sobre a saúde e a calidade de vida. residuos, de limpeza do entorno e    INSTRUMENTOS: Diario de clase.      

  respeto polos animais e as plantas.      
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 2º-VSCB3.7.3 - Expresa as medidas 
Manifesta ter coidado con todo tipo 
de    PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática.  
 utensilio eléctrico , coa boa 

utilización 
   

CCL VSC-B3.7 
preventivas dos accidentes 
domésticos   X  

dos aseos do colexio, e co 
cumplimento 

   

CSC  máis frecuentes.    INSTRUMENTOS: Diario de clase.  das normas xerais da clase.     
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
Segundo establece o Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade autónoma de 

Galicia: 
● A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa  e dirixida ao logro dos obxectivos e das 

competencias clave. 
● Fomentarase a aprendizaxe por competencias: con metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o 

desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real: as Tarefas integradas que lle 
permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo, velando por un tratamento 
equilibrado das mesmas. 

● Mediante o traballo colaborativo e en equipo, integraranse as distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e atenderase aos diferentes 
ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo.  

● A atención personalizada, velará polas necesidades individuais do alumnado, e permitirá que se establezan os mecanismos de reforzo no 
momento en que se detecten dificultades de aprendizaxe. 
 
A metodoloxía de traballo no noso centro concrétase nos seguintes puntos: 
 

● Traballo por proxectos e tarefas integradas, relacionados coa vida cotiá que terán que resolver de modo grupal, interactuando e argumentando 
as súas decisións. 

Todo proxecto de traballo estrutúrase nestas fases fundamentais: 
Fase 1.- Que sabemos (ideas previas) e que queremos saber (preguntas que nos facemos)  
Fase 2.- Busca de información: en libros, contos, revistas, internet, preguntas aos nosos maiores, vídeos … e partir de aí establecemos 

- Obxectivos 
- Tempos e espazos 
- Recursos 
- Actividades   

Fase 3.- Realización das actividades. 
Fase 4.- Síntese – Itinerario: recapitulación do traballo e elaboración do dossier. 
Fase 5.- Avaliación: da mestra/e; dos nenos/as; de outros. 

 
● Aprender a pensar. Promoveranse estratexias para aprender a razoar e a argumentar as súas opinións; así como a defender as súas ideas.  
● Aprender a observar, a analizar e deducir o que entra polos nosos sentidos. 
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● Contextos compartidos: cunha periodicidade semanal realizaremos agrupamentos por ciclo para traballar tarefas, proxectos e/ou obradoiros 
concretos. 
● Aprendizaxe cooperativa. Queremos impulsar as relacións entre iguais, proporcionando pautas que permitan a confrontación e modificación 
dos puntos de vista, a coordinación de intereses, a toma de decisións colectivas, a axuda mutua e a superación de conflitos mediante o diálogo e a 
cooperación, superando deste xeito toda forma de discriminación. Para iso, establecemos unha liña de aprendizaxe cooperativa desde 3 anos ata 6º, 
traballando unhas estruturas e dinámicas básicas que se van ampliando segundo avanzan a súa escolaridade. Coa aprendizaxe cooperativa buscamos 
atender á diversidade e lograr unha escola inclusiva.  
 
 

MÍNIMO POR 
CURSO 

3 anos 4 anos 5 anos 1º EP  2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

DINÁMICAS Pelota 
 
Maleta* 
(e nos cursos 
onde haxa 
nenos/as de 
nova 
incorporación) 

Pelota 
 
 

Pelota 
 
 

Pelota 
 
Maleta* 
 
 
 

Pelota 
 
 
 
Grupo 
nominal 
(toma de 
decisións) 

Pelota 
 
 
 
Grupo 
nominal 
(toma de 
decisións) 

Pelota 
 
 
 
Grupo 
nominal 
(toma de 
decisións) 
 
Branco e 
diana 

Pelota 
 
 
 
Grupo 
nominal 
(toma de 
decisións) 
 
Branco e 
diana 
 
Equipo de 
Manuel 
( se hai 
problemas 
a hora de 
traballar en 
equipo) 

Pelota 
 
 
 
Grupo 
nominal 
(toma de 
decisións) 
 
Branco e 
diana 
 
Equipo de 
Manuel 

ESTRUTURAS Folio xiratorio 
 
Lapis ao 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
 

Folio 
xiratorio 
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centro Lapis ao 
centro 

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 
con 
pictograma
s 
 

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 
 
Parada de 
3 minutos 
 
1,2,4 (2º, 
3º 
trimestre) 

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 
 
Parada de 3 
minutos 
 
1,2,4  

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 
 
Parada de 3 
minutos 
 
1,2,4  

Lapis ao 
centro 
 
Lectura 
compartida 
 
Parada de 3 
minutos 
 
1,2,4  

 
*Maleta.- Realizarase cada vez que se incorporen nenos/as novos na aula. 
Mundo de cores.-Cando se detecte algún problema de convivencia.  
Equipo de Manuel.- No momento que xurdan problemas á hora de traballar en equipo 
 
● Principio de individualización da ensinanza, atenderase aos ritmos e necesidades individuais do alumnado; é dicir, á diversidade do 
alumnado. 
● Consideraranse as intelixencias múltiples do alumno (intelixencia viso- espacial, lingüística, kinestésica- corporal, ecolóxica,  lóxica 
matemática,  interpersoal, intrapersoal e musical).  
● Partiremos do método científico e da resolución de problemas funcionais e relacionados coa experiencia cotiá para propiciar que o 
alumnado empregue habilidades de razoamento e reflexión. 
● Matemáticas manipulativas, partindo das  vivencias, observación e manipulación. 

○ Fase manipulativa e experimental: A primeira parte do proceso baséase en observar, manipular e experimentar. 
○ Fase oral e gráfica:  verbalizar os procesos e representalos gráficamente. 
○ Fase simbólica: Finalmente pasamos á linguaxe matemática escrita. 

● Enfoque globalizado, de xeito que a través dos proxectos, tarefas e actividades a traballar se engloben todas as áreas posibles. 
● Aprendizaxe significativa, tomaremos como punto de partida o que o alumno coñece e teremos en conta as súas necesidades e intereses para 
crear novos coñecementos. 

60 



● Aprendizaxe lúdica: deseñaremos actividades variadas e con gran compoñente lúdico, pois consideramos que xogando se pode aprender moito 
e máis doado. 
● Participación activa: pretendemos que os alumnos aprendan facendo eles mesmos as actividades (gañando pouco a pouco en autonomía). 
Deste modo, tentaremos estimular a súa actividade en todos os aspectos: manipulativo, motórico, cognitivo, afectivo... 
● Proporcionaranse variedade de recursos e espazos, así como flexibilización temporal en función das necesidades individuais ou de grupo. 
No desenvolvemento desta programación é esencial o emprego da Biblioteca escolar como fonte de recursos e como mediadora na adquisición da 
competencia informacional e do horto escolar como fonte de experiencias. Proporcionarase un ambiente cálido e acolledor. 
● Autoavaliación do alumnado e do profesorado. Tanto alumnado como o profesorado terán que autoavaliar o seu traballo, as súas melloras, o 
seu logro dos obxectivos, os seus puntos fortes e aqueles aspectos nos que haxa que mellorar. 
● Aprendizaxes funcionais: queremos que o alumno utilice o aprendido cando o precise, tanto na aplicación  práctica do coñecemento adquirido 
como na súa utilización para levar a cabo novas aprendizaxes. 
● Potenciación da lectura comprensiva e o gusto pola lectura no seu tempo de lecer como aspecto fundamental para a adquisición de 
aprendizaxes..  
● Empregaranse as novas tecnoloxías da información e a comunicación como medio para mellorar a nosa expresión e como busca e 
tratamento da información. 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Recursos educativos (Internet).  
● Ordenador do profesorado e da aula de informática 
● Tabletas 
● Ebooks 
● Encerado dixital 
● Libros de consulta e lectura 
● Cadernos 
● Fichas específicas 
● Xogos didácticos e materiais manipulativos específicos das distintas áreas (regletas, tangram, calculadora, mapas, globo terráqueo, material de 

plástica e música...) 
● Materiais diversos da contorna. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO: 

 

61 



Os criterios de avaliación son os que aparecen no currículo de Educación Primaria, se ben a nivel de centro estableceuse o peso de cada 
un dos bloques das distintas áreas, en porcentaxes a valorar para cuantificar os resultados.  

 
O grao mínimo de adquisición tamén está estipulado nos perfís de área onde aparecen os estándares, criterios de cualificación, grado mínimo 

de adquisición,  instrumentos e procedementos de avaliación, competencias clave e temporalización. 
 
Criterios de cualificación:  

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ (2º EP) 
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN 

1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións respectando as quendas de palabra e cunha pronunciación e unha dicción 
axeitada ao seu nivel. 

2. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 
3. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á súa experiencia 
4. Produce e reescribe textos, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
5. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, signos de exclamación e interrogación. 
6. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas e ortografía natural.  
7. Utiliza de xeito intuitivo as  categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo, aplicando  as normas de concordancia 

na expresión oral e escrita. 
8. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 
9. Reproduce e crea textos orais moi breves e sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cancións e xogos orais.   
10. Valora a literatura en calquera lingua como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento  e como recurso de lecer persoal. 

Coñecemento dos contidos traballados 

Expresión adecuada deses contidos atendendo á caligrafía e ás normas 
ortográficas. 

50% 
Expresión oral correcta dos coñecementos adquiridos. 
Lectura comprensiva e expresión oral ou escrita axeitada. 

Realización das tarefas 
Traballo individual. 30% 
Traballo en grupo. 

Actitude e interese cara o traballo 
Interese polo traballo feito na clase e pola súa realización da forma 
solicitada. 

10% 

Comportamento no entorno escolar Coñecemento e cumprimento das rutinas da aula. 10% 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS (2º EP) 
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN 

1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 
2. Le, escribe e ordena números ata o 999, facendo series ascendentes e descendentes. 
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3. Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
4. Realiza cálculos numéricos ata 3 cifras coas operacións de suma, resta e multiplicación na resolución de problemas contextualizados.  
5. Coñece e utiliza, as medidas de lonxitude (km,m,cm) capacidade (litro) e masa (kg e g) en contextos reais. 
6. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais (en punto, e media e os cuartos) e resolve problemas sinxelos. 
7. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver 

problemas en situación reais como figuradas. 
8. Recoñece os diferentes tipos de polígonos (rectángulo, triángulo, cadrado e círculo), e corpos (cubo e esfera) en obxectos do entorno 

inmediato. 
9. Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 

Coñecemento dos contidos traballados 

Expresión e colocación adecuada da numeración e do valor das cifras en 
cada número. 

50% 
Expresión oral e escrita dos coñecementos adquiridos. 
Resolución dos problemas propostos. 

Realización das tarefas 
Traballo individual. 30% 
Traballo en grupo. 

Actitude e interese cara o traballo 
Interese polo traballo feito na clase e pola súa realización da forma 
solicitada. 10% 
Axuda e colaboración cara os seus compañeiros e compañeiras. 

Comportamento no entorno escolar Coñecemento e cumprimento das rutinas e normas da aula. 10% 
 
 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA (2º EP) 
CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN 

1. Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións 
2. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 
3. Identifica e describe as partes do corpo humano (osos e músculos principais, e partes básicas dos aparatos respiratorio e dixestivo) . 
4. Relaciona a vida saudable coa hixiene, exercicio físico, descanso, adecuada alimentación e tempo de lecer. 
5. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes. 
6. Identifica distintos tipos de plantas, partes principais dalgunha planta, flor e froito do contorno e distintas formas de reprodución sexual 

e asexual.  
7. Identifica distintos materiais e as súas propiedades e  reduce, reutiliza e recicla adecuadamente os residuos na escola. 
8. Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios que producen na vida cotiá. 

Coñecemento dos contidos traballados 
Expresión oral, escrita e plástica dos coñecementos adquiridos. 

50% Observación e explicación dos acontecementos da realidade referidos aos 
temas traballados. 

Realización das tarefas Traballo individual 30% 
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Traballo en grupo 

Actitude e interese cara o traballo Interese polo traballo feito na clase e pola súa realización da forma 
solicitada. 

10% 

Comportamento no entorno escolar Coñecemento e cumprimento das rutinas e normas da aula. 10% 
 
 

 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS (2º EP) 

CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN 
1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación 
2. Nomea elementos principais dos ecosistemas: auga e os seus usos, e realiza un uso responsable dela.   
3. Identifica os lugares onde hai auga na contorna: doce ou salgada (lagos, ríos, mares) 
4. Identifica diferentes tipos de paisaxe: natural/ urbana , de costa/interior, máis próxima, e practica accións positivas da súa protección.  
5. Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as características máis significativa destes: ríos, illas, 

encoros, lagoas, etc. 
6. Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos que se destinan. 
7. Recoñece, identifica e describe as principais profesións e responsabilidades que desempeñan as persoas da contorna. 
8. Describe a organización social do concello: alcalde, concelleiros e servizos básicos (bombeiros, policía, ambulatorio…). 
9. Explica oralmente algunhas manifestacións culturais: festas, costumes, folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade 
10. Identifica algúns dos medios de transporte máis comúns  e valorar o seu uso, respectando as normas básicas de seguridade viaria.  
11. Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos. 
12. Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida cotiá. 

Coñecemento dos contidos traballados 
Expresión oral, escrita e plástica dos coñecementos adquiridos. 

50% Observación e explicación dos acontecementos da realidade referidos aos 
temas traballados. 

Realización das tarefas 
Traballo individual 30% 
Traballo en grupo 

Actitude e interese cara o traballo 
Interese polo traballo feito na clase e pola súa realización da forma 
solicitada. 

10% 

Comportamento no entorno escolar Coñecemento e cumprimento das rutinas e normas da aula. 10% 
 
 ÁREA DE PLÁSTICA (2º EP) 

CRITERIOS MÍNIMOS E DE CUALIFICACIÓN 
 1. Describe calidades e as características dos materiais,e  dos obxectos d o contexto natural e artificial. 
 2. Realiza composicións artísticas coas destrezas de coreado, repaso, recortado e pegado con precisión e limpeza, utilizando diferentes cores, 

técnicas, texturas e formas. 
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 3. Representa de diferentes maneiras de representación no espazo.(foto aérea, planos, maquetas, mapas) 
 4. Explora e manexa as posibilidades das cores e as súas mesturas. (círculo cromático, cores frías e cálidas) 
 5. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e social. 
 6. Utiliza distintas liñas e formas xeométricas nas súas obras.  
 7. Debuxa a figura humana e diferenza as principais partes. 
 8. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 
 9. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo. 
Actividades realizadas na aula, tanto individuais como grupais 50% 
Extratexias empregadas para desenvolver as actividades propostas 30% 
Actitude amosada ante a materia, interese e esforzo persoal 20% 

 
 
 

Para a avaliación do alumnado, como xa indicamos nos perfís de área, empregaremos diversos procedementos e instrumentos: 
● Observación e rexistro do traballo diario (actitude, rendemento, progresos, traballo en grupo...) 
● Revisión da caderno de traballo e das tarefas realizadas (organización do traballo, presentación...) 
● Participación nas actividades propostas (autonomía, toma de decisións, relación cos compañeiros...) 
● Exposicións individuais e en grupo. 
● Probas de avaliación (adquisición dos contidos) 
● Valoración do portafolio e do traballo en equipo. 
● Autovaloracións do propio desenvolvemento do traballo. 

 
Promoción do alumnado:  

MATEMÁTICAS LINGUA 
CASTELÁ LINGUA GALEGA 

CIENCIAS SOCIAIS  
CIENCIAS NATURAIS 

INGLÉS 
DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

Cualificación negativa Cualificación 
negativa   Non promociona 

Cualificación negativa  Cualificación 
negativa  Non promociona 
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 Cualificación 
negativa 

Cualificación 
negativa  Non promociona 

   3 destas disciplinas non superadas A criterio do equipo avaliador 

   2  destas disciplinas non superadas Promociona 

1  destas disciplinas non superada 1  destas disciplinas non superada Promociona 

1  destas disciplinas non superada 2  destas disciplinas non superadas Non promociona 

En catro ou máis disciplinas ben sexan troncais ou específicas Non promociona 

 
 
INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE: 
 
Tan importante como avaliar ao alumnado é facer unha reflexión profunda sobre a propia labor, que servirá para modificar a labor docente cando os 
resultados obtidos non sexan os esperados. 
Ao longo do curso, polo menos unha vez ao trimestre, nas reunións de ciclo o Equipo de profesores do curso reunirase para valorar e tomar decisións 
sobre os seguintes aspectos: 

 INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 

Preparación da clase e dos 
materiais didácticos  

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das UD       
Existe unha distribución temporal equilibrada.       
O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo      

Utilización dunha metodoloxía 
adecuada  

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. Considérase a interdisciplinariedade 
(en actividades, tratamento dos contidos, etc.) 

     

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a.  

     

Regulación da práctica docente  Grao de seguimento dos alumnos..       

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes      
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Os criterios de promoción están acordados entre os profesores      

Avaliación das aprendizaxes e 
información que deles se lles dá 
aos alumnos e ás familias  

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos e aos 
contidos.  

     

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables da aprendizaxe.       
Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.       
Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a coñecer:  
• Aos alumnos.  
• Ás familias.  

     

Utilización de medidas para a 
atención á diversidade  

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de aprendizaxe       

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe      
As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.       
Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente atendendo aos 
informes psicopedagóxicos.  

     

 
 
 
ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES:  
 
Organizaranse Plans de reforzo e recuperación para o alumnado que o precise segundo os modelos do centro, con actividades e tarefas específicas:(ver 
anexos)  

● Plan específico de reforzo educativo para alumnado con dificultades de aprendizaxe: hai varios alumnos nesta aula aos que hai que 
facerlles un plan de reforzo  educativo por dificultades de aprendizaxe. 

● Plan específico de reforzo educativo para alumnado repetidor: Non hai nesta aula 
● Plan específico de reforzo educativo para alumnado con materias pendentes: Non hai nesta aula. 

 
AVALIACIÓN  INICIAL 
 

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso escolar. Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan 
identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa.:  
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● Análise dos informes finais dos alumnos, do curso anterior, nos que podemos detectar a situación percibida polo profesorado de cada 
alumno en concreto, en xuño.  

● Avaliación inicial do grupo clase e de cada alumno en particular: para a detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 
curso anterior. Esta Avaliación daranos unha idea da situación real de partida do alumnado.  

o A partir da información da finalización do curso 2020/2021 e da avaliación inicial, reforzaranse os elementos curriculares que 
determinen os equipos docentes e os departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza e 
aprendizaxe de todo o alumnado.  

o Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso, os equipos docentes en colaboración co departamento de Orientación, 
elaborarán as Adaptacións Curriculares Individualizadas, e os plans de reforzo e recuperación  nos casos que sexan 
necesarios, coa aplicación nos reforzos de medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de 
todo o alumnado.   

● Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións pertinentes. 
● Instrumentos de Avaliación Inicial: Para a avaliación inicial, utilizaremos os seguintes instrumentos: 

o Asemblea, exposicións orais e conversas de aula. 
o Elaboración dun texto escrito para valorar a caligrafía, ortografía, estruturación de frases, e o uso adecuado da gramática e 

vocabulario. 
o Escoitar un conto e responder preguntas sobre o contido do mesmo. 
o Lectura en voz alta. 
o Visionado de vídeos e comentario dos mesmos 
o Lectura de textos científicos e posta en común. 
o Debuxo libre. 
o Experimentación coa cor 
o Observación de Xogos de lóxica, numeración, medida, retos matemáticos... 
o Resolución de  problemas con material manipulativo. 
o Realización de ficha con exercicios matemáticos:  problemas, operacións etc. 
o Informes do curso pasado. 
o Datos aportados pola familia. 

68 



o Relación de dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
o Relación de dificultades de habilidades  individuais. 
o Tarefas e pequenas experiencias en grupo e individuais. 
o Realización de tarefas escritas (escritura de trazos, palabras...) 
o Análise dos informes finais individualizados da aula e dos alumnos.  

  ·         
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
A finalidade destas medidas é adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, 
intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado da aula. 
No día a día tentaremos articular medidas para acadar os obxectivos propostos, como as seguintes: 

● Organización da aula en agrupamentos que posibiliten a colaboración e a cooperación: traballo en equipo, por parella, individual... 
● Partir dos coñecementos previos para adaptar e individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe. 
● Potenciar a autonomía e a reflexión persoal empregando diversas metodoloxías na resolución das tarefas. 
● Empregar recursos e materiais diversos: audiovisuais, manipulativos, tecnolóxicos… 
● Favorecer un clima de confianza e respecto, potenciando o diálogo no aula. 

Ademais, e segundo o que nos di a LOMCE, no seu artigo 16, adecuarase o proceso de ensino aprendizaxe a aqueles nenos que requiran unha atención 
educativa diferente á ordinaria por presentar NEAE (necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividade, altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia 
escolar)establecendo as medidas oportunas, curriculares e organizativas, do tipo de: 

● Detectar as necesidades educativas o máis pronto posible coa colaboración do  Departamento de Orientación. 
● Mobilizar os recursos humanos e materiais precisos ante a detección de necesidades concretas dun/ha alumno/a. 
● Adaptar os tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
● Realizar programas de reforzo e de ampliación, de ser preciso, establecendo plans de reforzo individuais. 
● Organizar, por parte do Departamento de Orientación, os reforzos e apoios do profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe  
● Elaborar,  por en práctica  e manter actualizadas as necesarias AC. 
● Permanecer durante un curso máis na etapa, ou flexibilizar, de ser necesario. 

 
CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, os seguintes elementos traballaranse en todas as disciplinas.  
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● Comprensión lectora 
● Expresión oral e escrita 
● Comunicación audiovisual 
● Tecnoloxías da Información e  Comunicación 
● Emprendemento 
● Educación cívica e constitucional 

Ademais, a escola fomentará:  
● Inclusión, igualdade de oportunidades e non discriminación por motivos de discapacidade. 
● Igualdade efectiva entre homes e mulleres, Prevención da violencia de xénero, igualdade de trato e non discriminación. 
● Promoverá a resolución pacífica de conflitos, e os valores de liberdade, xustiza, igualdade, pluralismo político,paz, democracia, dereitos 

humanos e rexeitamento da violencia terrorista e o respecto polo estado de dereito.  
● Prevención do racismo, xenofobia. 
● Prevención de estereotipos sexuais e da discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero (LGBIT). 
● Desenvolvemento sostible e o medio ambiente.  
● Riscos da explotación e abuso sexual. 
● Riscos derivados da utilización das tecnoloxías da información e comunicación. 
● Desenvolvemento do Espírito emprendedor. 
● Seguridade viaria para a mellora da convivencia. 
● En resumo, educaremos ao noso alumnado en:  
● Educación para a IGUALDADE: por motivos de discapacidade, de xénero, social-económica, racial, relixiosa… 
● Educación para a PAZ:  resolución e prevención de conflitos,violencia de xénero, terrorismo, guerra, explotación e abuso sexual … 
● Educación para a SAÚDE: prevención de abuso das TICs, ludopatías, alimentación, actividade física, educación para o consumo, educación 

vial… 
● Educación AMBIENTAL 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Nesta, como en todas as programacións, teranse en conta as actividades complementarias propostas dende os diferentes equipos do Centro, de 
xeito que os contidos da disciplina sexan traballados no desenvolvemento das mesmas. 

 Os equipos que funcionan no centro son:  
● Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar: Apadriñamentos lectores, Contacontos, A Aventura de ler, Semana da prensa, Itinerarios 

lectores, Mochila viaxeira … 
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● Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: Samain, Magosto, Día da Paz... 
● Equipo de Dinamización da Lingua Galega: Glosario sobre a temática anual, Festival de Panxoliñas e das Letras Galegas, O Xornaliño (revista 

escolar)... 
● Equipo Tics : Iniciación a robótica co proxecto Escornabots 
● Equipo de aprendizaxe cooperativa: acompañamento e formación nas técnicas de aprendizaxe cooperativa. 

Por outra banda, as saídas propostas ao comezo do curso (incluídas na Programación Xeral Anual do Centro) tamén forman parte do traballo diario, 
pois sempre se fai un traballo previo e un traballo posterior sobre elas. Ademais faranse as saídas propostas polo claustro para realizar xunto con todos 
os alumnos do Centro (magosto, saída fin de curso …).  
En 1º e 2º son:  

● Actividades ofertadas polo Concello de Gondomar ou outras entidades (Fundación Barrié, Deputación, Afundación , Museos…) que sexan de 
interese e axeitadas aos alumnos/as do ciclo e que segundo se desenvolva a situación da pandemia se poidan realizar. 

● Saídas pola parroquia. 
● Saídas propostas polo claustro para realizar por grupos de convivencia estable na nosa contorna e preferiblemente ao aire libre. 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do alumnado e dos resultados. Na avaliación desta programación 
participarán os profesores que impartan esta área. O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos:  

- Ao finalizar cada unidade didáctica,  
- trimestralmente  
- e anualmente.  

Teranse en conta os seguintes indicadores: 
● Seguimento da temporalización 
● Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 
● Dificultades acaecidas. 
● Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 
● Resultados trimestrais das avaliacións. 
● Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden 
● supoñer: 
● Unha modificación da metodoloxía empregada. 
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● Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación. 
● Modificacións na temporalización. 
● Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades. 

 
Para a avaliación desta programación teranse en conta, máis concretamente, os indicadores de logro establecidos anteriormente. 
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