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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                  Lingua Galega 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LG-B1.3-Comprender e producir textos orais 
sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

2º-LGB1.3.1-Participa nunha conversa, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. [CCL CAA CSC 
CSEIEE] 
2º-LGB1.3.2-Segue  explicacións sobre a 
organización do traballo e pregunta, se é 
preciso, para verificar a súa comprensión. 
[CCL CAA] 
2º-LGB1.3.3-Elabora e produce textos orais 
sinxelos. [CCL CSIEE CAA] 
 

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

2º-LGB2.1.2-Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas. [CCL] 
2º-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). [CCL CAA 
CSIEE] 
 

LG-B2.3-Ler, de forma guiada, textos sinxelos 
adecuados aos seus intereses para chegar 
progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras, e dramatizada cando é preciso. 

2º-LGB2.3.1-Descodifica de forma axeitada 
na lectura de textos diversos. [CCL CAA] 
2º-LGB2.3.2-Le textos sinxelos, en voz alta, 
coa velocidade adecuada. [CCL] 
2º-LGB2.3.3-Fai lecturas dramatizadas de 
textos. [CCL] 
 

LG-B3.1-Producir e reescribir textos sinxelos 
relativos a situacións cotiás infantís, aqueles 
propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola.  

2º-LGB3.1.1-Produce e reescribe textos 
relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos, 
utilizando as características habituais deses 
textos. [CCL CSIEE CAA] 
2º-LGB3.1.2-Elabora o texto, con coherencia 
xeral e de xeito creativo. [CCL CAA CSIEE] 
2º-LGB3.1.3-Usa nos seus escritos o punto, 
a coma, dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación. [CCL] 
2º-LGB3.1.4-Aplica, de maneira xeral, as 
regras ortográficas, con especial atención ao 
uso das maiúsculas. [CCL CSC CCEC] 
 
 

LG-B4.2-Coñecer e aplicar as normas 
ortográficas máis sinxelas. 

2º-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. [CCL CSC CCEC] 
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                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                    Lengua Castelá 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LC-B2.1-Ler en voz alta e en silencio, 
diferentes textos sinxelos de carácter infantil. 
 
 

2º-LCB2.1.1-Le en voz alta, con 
pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos moi sinxelos 
apropiados á súa idade. [CCL] 
2º-LCB2.1.2-Le en silencio textos moi 
sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 
[CCL 

LC-B2.2-Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario.  
 

2º-LCB2.2.1-Identifica o tema dun texto 
sinxelo. [CCL CAA] 
2º-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). [CCL 
CAA 

LC-B3.1-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. 

2º-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 [CCL 
CD CAA] 
2º-LCB3.1.2-Presenta os seus traballos con 
caligrafía clara e limpeza, evitando riscos 
etc. [CCL CAA] 
 

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

2º-LCB4.3.1-Utiliza os signos de puntuación 
e as normas ortográficas propias do nivel e 
as aplica á escritura de textos sinxelos. 
[CCL] 
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                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                      Matemáticas 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar números 
enteiros utilizando razoamentos apropiados.  

2º-MTB2.1.1-Le, escribe e ordena números 
ata o 999. [CMCT CCL] 
2º-MTB2.1.2-Identifica o valor de posición 
das cifras en situacións e contextos reais. 
[CMCT CAA] 
2º-MTB2.1.3-Realiza correctamente series 
tanto ascendentes como descendentes 
[CMCT CAA] 

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

2º-MTB2.3.1-. Realiza cálculos numéricos 
coas operacións de suma e resta na 
resolución de problemas contextualizados. 
[CMCT CAA] 
2º-MTB2.3.3-Resolve operacións con cálculo 
mental. [CMCT CAA] 

MT-B3.6-Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas 

2º-MTB3.6.1-Resolve problemas sinxelos de 
medida. [CMCT CAA] 
2º-MTB3.6.2-Reflexiona sobre o proceso 
seguido na resolución de problemas 
revisando as operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados. [CMCT CAA 
CSIEE] 

 

 

                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                     Ciencias da Natureza 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CN-B1.1- Iniciarse na actividade científica a 
través de proxectos: buscar, seleccionar 
información de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes.  

2º-CNB1.1.1-Manifesta certa autonomía na 
observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 
[CAA CMCT CSIEE CCL] 

CN-B3.1-Identificar as principais 
características e comportamentos de animais 
e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo 
en conta o seu contorno. 

2º-CNB3.1.1-Explica as diferenzas entre 
seres vivos e inertes observando o seu 
contorno. [CMCT CCL] 
2º-CNB3.1.2-Identifica e describe animais e 
plantas do seu contorno, empregando 
diferentes soportes. [CMCT CCL] 
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                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                     Ciencias da Sociais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CS-B1.3-Empregar os mapas mentais como 
unha técnica básica de estudo. 

2º-CSB1.3.1-Elabora algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica básica de estudo. 
[CAA] 

CS-B1.4-Coñecer e iniciarse no emprego da 
terminoloxía propia da área.  

2º-CSB1.4.1-Identifica a terminoloxía propia 
da área. [CCL CMCT CSC] 

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

2º-CSB2.3.1-Explica de maneira sinxela os 
elementos básicos que forman un 
ecosistema identificando as actividades 
humanas que orixinan desequilibrios neles e 
cita algunha medida de respecto e 
recuperación. [CMCT CSC CCL 

 

 

 

                     Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                     Plástica 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

EP-B2.3-Realizar composicións 
bidimensionais e tridimensionais segundo un 
desexo de expresión, coas técnicas 
aprendidas. 

2º-EPB2.3.1-Practica con precisión o recorte 
e o encartado para crear obras 
bidimensionais e tridimensionais. [CCEC 
CAA] 
2º-EPB2.3.2-Utiliza a técnica de colaxe para 
realizar unha obra persoal con limpeza e 
precisión. [CCEC CAA] 

EP-B2.2-Identificar o entorno próximo e o 
imaxinario, explicándoo con linguaxe plástica 
adecuada ás súas características. 

2º-EPB2.2.1-Utiliza o punto, a liña e o plano 
ao representar o entorno próximo e o 
imaxinario. [CCEC] 
2º-EPB2.2.2-Realiza composicións plásticas 
que representan o mundo imaxinario, 
afectivo e social. [CCEC CSC] 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Análise das producións. 

Instrumentos: 
- Caderno do alumnado 
- Mapas conceptuais. 
- Lista de control. 
- Rexistro anecdótico e rúbrica. 

Cualificación 
final 

En base aos criterios de cualificación do centro será obtida ,dado o 
carácter global ,diagnóstico e formativo da avaliación , a partir das 
cualificacións da 1º e a 2º avaliacións e poderá modificarse en positivo en 
función das actividades realizadas no 3º trimestre. 

 

Criterios de avaliación: 
Lingua Castelá: 
LC-B2.1-Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter 
infantil. 
LC-B3.1-Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes 
formatos (descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 
comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as reglas 
ortográficas e coidando a presentación. 
 
Lingua galega: 
LG-B2.3-Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus 
intereses para chegar progresivamente á expresividade e autonomía 
lectoras, e dramatizada cando é preciso 
LG-B3.1-Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados 
coa escola.  

Criterios de cualificación: 
20% actitude 
25% rendemento 
40% desempeño 
15% convivencia 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Análise das producións Instrumentos a través de rúbricas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Reforzo:  
- Plantexamento de tarefas competenciais. 
- Bubble maps sobre os contidos traballados. 
- Fichas de repaso de algoritmos matemáticos. 
- Actividades dixitais a través de app e páxinas web . 
- Participación do xornal do ciclo, elaborando novas. 
- Grabación de lecturas. 
- Construción de maquetas. 
- Grabación de videos explicativos sobre tarefas de investigación. 
- Xogos educativos con contido curricular 

 
Ampliación 
- Dixitais: creación de elementos dixitais con diferentes 

ferramentas (flippity, scrach, celebrity…) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tense en conta evitar a sobrecarga de tarefas e procúrase a 
flexibilidade na súa esixencia, adaptándose ás características do 
alumnado. 
As propostas preparadas para ter desenvoltas na casa, están 
programadas para ser desenvolvidas ao longo de 3 semanas. Para 
non caer en dita  sobrecarga, as propostas son, na medida do posible, 
abertas e manipulativas, facilitando a organización ás familias. Son 
propostas con plantexamentos xa coñecidos por elxs.  
 
As propostas procedimentais, as actividades en ficha, son reenviadas  
á titora en forma de captura de imaxe  ao whatsapp ( na maioría dos 
casos resúltalle . ás familias ,  mais doado e inmedito) ou por  email ao 
correo da titora. 
 
 As familias tamén contan cun espazo dixital denominado “Cortiza 
virtual” , ao que teñen acceso e onde poden compartir as actividades 
realizadas ou creadas a través de novas. Este mesmo espazo é 
empregado polas titoras do 1º ciclo para proporcionar recursos ás 
familias (webs educativas, aplicacións dixitais, películas ou 
documentais, visitas virtuais, contos, recetas, artigos de interese a 
nivel educativo…) convertíndose nun espazo de feedback e no que 
compartir as vivenzas neste tempo de confinamento. 
Contamos tamén co blogue do 1ºciclo para facer novas das vivenzas e 
de todo aquilo que o alumnado precisa expresar. 
 
A comunicación coas familias é diaria para aquel alumnado que así o 
desexe, e  semanal para todos a través dunha videoconferencia 
grupal, onde cada participante á reunión expresa os seus sentires e 
vivencias. Tamén se ofertou a posibilidade das videoconferencias  
individuais para resolver dúbidas das tarefas, expresar,…etc 
 
A coordinación entre as mestras titoras de 2º continúa a ser a diario, 
coordinando as medidas a adoitar e facendo unha posta en común das 
dificultades atopadas no procedemento.  
 

Materiais e recursos 

Organizativos:  
- Por Whatsapp Difusión  mando información ás familias para 

resolver dúbidas e dende esta canle realizo tamén  un 
seguemento do proceso do alumnado. 

- Videochamadas grupais como xeito de encontro e de compartir 
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as vivenzas e videochamadas individuais. 
- Propostas de actividades  e comunicados a través do blogue. 
- Propostas de actividades á disposición das familias, na páxina 

web do centro. 
- Creación  dunha  Cortiza virtual  na que as familias poden 

compartir as tarefas realizadas na casa en formato audiovisual. 
- Envío dende en colaboración co Concello de Gondomar, as 

propostas de actividades en formato papel ás familias con 
escasos recursos dixitais. 

- Para as comunicacións co grupo empregouse: 
1.  AbalarMobil : para as comunicacións de grupo, nivel e ciclo. 

Whatsapp difusión: para comunicados do grupo –clase. 
2.  email para as comunicacións privadas(cunha periocidade 

variante dende diarias a semanalmente, en función da 
demanda das familias) 

3. videoconferencias a través de Webex  
 As familias sen acceso a Webex, establécese unha 

comunicación por videoconferencia Whatsapp. 
 

Materiais 
- App educativas (Bmath, lighbot hour…) 
- Ferramentas para a creación dixital (flippity, celebrity, scrach…) 
- Entornos virtuais xestionados polas titoras(blogue de aula, symbaloo 
e padlet) 
- Dispositivo con acceso a internet( tableta, móbil ou ordenador) 
-Webs educativas (www.mundoprimaria.com, www.vedoque.com...) 
-Videos 
- Fichas 
-Cartulinas, pegamento, tesoiras, pinturas,lapis 
- Materiais para a construción 

 
Persoais 
-Familias 
- Mestras de apoio para o alumnado que así o precise. 

 
 
 
 
 

1. Información e publicidade 

Información e 
publicidade  ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un comunicado desde o centro, a través do Abalar, 
informando da publicidade das Adaptacións das Prgramacións 
Didácticas do curso 2019/2020 na páxina web do centro, garantindo 
así a súa publicidade. 

 
 
 
 

http://www.mundoprimaria.com/

