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CIENCIAS DA NATUREZA

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, 

seleccionar información de forma guiada e comunicar os 

resultados en diferentes soportes. 

Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 

Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co 

doutros seres vivo

Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e 

descanso coa saúde e coa enfermidade.  

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde. 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar as principais características e comportamentos de 

animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o 

seu contorno. 

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu

contorno. 

Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, 

empregando diferentes soportes.



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade autónoma

de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre 

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información posible.

Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

• A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

• Caberá a posibilidade de sumar ata  un punto polas  tarefas presentadas, pola limpeza e boa presentación das mesmas e polo esforzo e

constancia ao longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Actividades de Reforzo e Ampliación. As primeiras permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e  as segundas permiten 

ampliar algúns aspectos importantes.

• Actividades interactivas.

• Actividades lúdicas.

• Actividades de investigación

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@s enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta devolveranse as tarefas corrixidas.

As dúbidas que xurdan faranmas chegar a través do correo electrónico ou durante o transcurso das videoconferencias.

No caso de que algún alumno non se poidera conectar a Internet a comunicación sería a través do teléfono, tanto fixo como móbil.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”



CENTRO: CEP CARLOS CASARES.

CURSO: 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MATERIA: CIENCIAS SOCIAIS

DATA:11-05- 2020



ÍNDICE

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES …...............................................................................páxina 3

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN............................................................................................................................................................ páxina 5

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE: REFORZO, REPASO E AMPLIACIÓN...................................................... páxina 7

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE...........................................................................................................................................................  páxina 8



CIENCIAS SOCIAIS

BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser 

humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos 

recreativos. O uso responsable deste ben. 

Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga

 Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en 

grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na 

conservación da paisaxe natural de efinindo algunhas medidas para a 

conservación desta.

Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio 

natural. 

  

Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria 

como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte.

Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e 

como peón ou peoa nos medios de transporte. 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS:

1.Observación

2.Resolución de problemas da vida cotiá.

3.Recopilación de materiais 

4.Obtención de produtos finais: elaboración de textos tanto orais como escritos.

INSTRUMENTOS:

1. Rexistro de control.

2. Rexistro de anécdotas

3. Caderno de tarefas do alumno para valorar os textos escritos

4.Gravacións audiovisuaais para valorar os textos orais.

5. Producións artísticas.

CUALIFICACIÓN FINAL

As cualificacións da terceira  avaliación obteranse facendo a media aritmética do primeiro e do segundo trimestre.

Existe a posibilidade de subir un punto.

Valorarase o esforzo do alumnado e a presentación das tarefas.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Actividades de Reforzo e Ampliación. As primeiras permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e  as segundas permiten 

ampliar algúns aspectos importantes.

• Actividades interactivas.

• Actividades lúdicas.

• Actividades de investigación

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@ enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta a mestra devolverá as tarefas corrixidas.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”
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EDUCACIÓN PLÁSTICA

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con linguaxe 

plástica adecuada ás súas características. 

Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o 

imaxinario. 

 Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario. 

Recoñecer as partes principais da figura humana. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade autónoma

de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre 

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información posible.

Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

• A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

• Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polas  tarefas presentadas,  pola  limpeza e  boa presentación das mesmas e polo esforzo e

constancia ao longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Ilustracións de textos propios.

• Debuxos para felicitar o aniversario aos compañeiros e compañeiras.

• Debuxos libres.

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@ enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta a mestra devolverá as tarefas corrixidas.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex.

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes situación de aula. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

diálogos,  exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á forma e a 

intención comunicativa. 

Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e 

social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, 

anécdotas…. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de

textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

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

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 

lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

 Identifica o tema dun texto sinxelo. 



BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 

(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas 

(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de 

nivel e coidando a presentación. 

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… 

Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre 

diferentes temas da área. 

Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con 

imaxes de carácter redundante co contido. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 

(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 

adxectivo, verbo. 

Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 

producir textos orais e escritos. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da 

lingua. 

Utiliza sinónimos e antónimos,  palabras polisémicas na expresión oral e 

escrita. 

Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para 

favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel 

e as aplica á escritura de textos sinxelos. 



BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas.  

Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas.



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade autónoma

de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre 

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información posible.

Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

• A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

• Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polas  tarefas presentadas,  pola  limpeza e  boa presentación das mesmas e polo esforzo e

constancia ao longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Actividades de Reforzo e Ampliación. As primeiras permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e  as segundas permiten 

ampliar algúns aspectos importantes.

• Actividades interactivas.

• Actividades lúdicas.

• Actividades de investigación

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@ enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta a mestra devolverá as tarefas corrixidas.

As dúbidas que xurdan  faranmas chegar a través do correo electrónico ou durante o transcurso das videoconferencias.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”
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LINGUA GALEGA E LITERATURA

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.3. Comprensión e produción de textos orais sinxelos para aprender e 

para informarse, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de 

uso cotián (breves exposición ante a clase, conversas sobre contidos de 

aprendizaxe e explicación sobre a organización do traballo). 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di 

o interlocutor e contestando se é preciso. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde 

preguntas elementais sobre o seu contido. 

B1.4. Manter unha actitude de escoita adecuada, res-pectando as opinións 

dos e das demais.  

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en conversas e 

exposicións, sen interromper. 

B1.8. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 

axei-tada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Comprender e localiza información explícita en textos sinxelos de 

uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación.  

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre 

feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes

dos medios de comunicación.

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios 

de situa-cións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou 

mensaxes curtas. 



BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 

infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 

coa escola.  

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís 

como in-vitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando as 

características habituais deses textos.

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a com-

prensión dos textos. 

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

seu contido.

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e 

valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 

com-prensión e á produción de 

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

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

frases ou textos. 

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

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 



B4.3. Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras 

como instrumento para a segmentación da escritura. 

 

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

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos.  LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, 

poemas, re-fráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando

modelos 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade autónoma

de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre 

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información posible.

Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

• A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

• Caberá a posibilidade de sumar ata  un punto polas  tarefas presentadas,  pola limpeza e boa presentación das mesmas e polo esforzo e

constancia ao longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Actividades de Reforzo e Ampliación. As primeiras permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e  as segundas permiten 

ampliar algúns aspectos importantes.

• Actividades interactivas.

• Actividades lúdicas.

• Actividades de investigación

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día enviareille ao alumnado unha proposta de  tarefas, que nalgunhas 

ocasións irán acompañadas de vídeos explicativos. Unha vez feitas, os alumn@s enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 

1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de ese mesmo enderezo electrónico devolverei as tarefas corrixidas.

As dúbidas que xurdan faranmas chegar a través do correo ou durante as videoconferencias.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex.

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”
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1. BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e 

situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa 

resolución. 

 Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

BLOQUE 2. NÚMEROS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos 

apropiados. 

Le, escribe e ordena números ata o 999.

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

Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións 

da vida cotiá.  

Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición

de cada unha das súas cifras. 

Identifica os números pares e os impares. 

BLOQUE 3: MEDIDA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. 

Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude.

Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades 

de medida de peso

 Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de

medida de pes

Coñecer e utilizar o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de 



medida de capacidade. medida de capacidade

Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos)

Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea.  

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. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar e completar figuras simétricas.  Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 

Nomear un polígono segundo o seu número de lados. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno 

inmediato. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns 

recursos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, 

diagramas lineais, gráficos de pictogramas… comunicando a información.

 Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 

 Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos.



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade 

autónoma de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información 

posible. Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

• A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

• Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polas  tarefas presentadas, pola limpeza e boa presentación das mesmas e polo esforzo e

constancia ao longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Actividades de Reforzo e Ampliación. As primeiras permiten consolidar os coñecementos dos contidos do tema e  as segundas permiten 

ampliar algúns aspectos importantes.

• Actividades interactivas.

• Actividades lúdicas.

• Actividades de investigación

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@ enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta a mestra devolverá as tarefas corrixidas.

As dúbidas que xurdan faranmas chegar a través do correo ou  durante o transcurso das videoconferencias.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex.

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás 

autopercepcións e autodescrición de calidades.  

Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en 

composicións libres 

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Expresar opinións, sentimentos e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e non verbal.  

Expresa con claridade sentimentos e emocións. 



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS: A Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción na educación primaria na comunidade 

autónoma de Galicia, establece que a avaliación será contínua e global, tendo en conta o progreso no conxunto do resto das áreas.

Na situación actual, resulta esencial a coordinación entre os membros da comunidade educativa; Especialmente, a cooperación e a coordinación entre

os docentes e a familias no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.

No terceiro trimestre o traballo centrarase na consolidación e afondamento dos contidos traballados nos anteriores trimestres, de xeito presencial.

Tendo en conta isto, os procedementos serán os seguintes:

1.Observación do traballo e progreso do alumnado (peso do 50%): esforzo e constancia nas tarefas, perseveranza...

2.Recompilación de materiais e obtención de produtos finais (peso do 30%)

3.Resolución de problemas da vida cotiá (peso do 20%): resilencia, creatividade á hora de resolver posibles atrancos...

INSTRUMENTOS: As ferramentas de recollida e análise da información complementaranse entre si para poder sacar a máxima información 

posible. Destacan os seguintes instrumentos vinculados aos procedementos nomeados no punto anterior.

1. Observación: rexistro de control.

2. Recompilación de materias e obtención de produtos finais: caderno de tarefas, resolución de problemas, elaboración de textos escritos, gravacións 

audiovisuais.

3. Resolución de problemas da vida cotiá: rexistro de anécdotas.



CUALIFICACIÓN FINAL: Partindo da anteriormente nomeada Orde do 9 de xuño de 2016 e tendo en conta a situación excepcional na que nos 

atopamos, establécense os seguintes criterios para a obtención da cualificación final:

A nota do alumnado será o resultado da media aritmética das notas obtidas no primeiro e no segundo trimestre.

Caberá a posibilidade de sumar ata un punto polas  tarefas presentadas, pola limpeza e boa presentación das mesmas e polo esforzo e constancia ao

longo de todo o trimestre.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

• Asambleas mediante a plataforma WEBEX  na que o alumnado expresará  que cousas fai durante a semana, como se sente, cal é o seu estado 

de ánimo...

• Textos de composición escrita.

• Visionado de contos a través dos cales se traballen diferentes valores.

METODOLOXÍA

O contacto co alumnado será diario a través do blog de 2º “Os Toribios”. Cada día proporáselle ao alumnado unha serie de tarefas. Unha vez feitas, os

alumn@ enviarán os traballos a seguinte conta de Gmail: 1.ciclo.carlos.casares@gmail.com.

A través de esa mesma conta a mestra devolverá as tarefas corrixidas.

MATERIAIS E RECURSOS

• Fichas de repaso  para consolidar os coñecementos  adquiridos e fichas de ampliación para afondar en algúns aspectos importantes.

• Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os contidos, habilidades e 

competencias traballadas .

• Enlaces  a páxinas con exercicios interactivos.

• Chamadas telefónicas.

• Videochamadas a través de Webex.

mailto:1.ciclo.carlos.casares@gmail.com


4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E AS FAMILIAS

As canles de comunicación tanto coas familias como co alumnado son variadas:

• Páxina web do centro.

• Blog de 2º “Os Toribios”

• Aplicación Abalar móbil

• Mensaxería instántanea.

• Teléfono fixo.

• Teléfono móbil

PUBLICIDADE

As seguintes adaptacións da programación quedarán a disposición da comunidade 

educativa.

Na páxina web do centro:

• O noso centro – Documentos pedagóxicos.

• Taboleiro de información – Atención a pais /nais.

• Blog de 2º “Os Toribios”


