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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  A programación é un aspecto fundamental da labor educativa na que se vai 

prever, por anticipado, a acción docente a levar a cabo. 

  Tomarase como base a LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 , de 9 de decembro , 

para a Mellora da Calidade Educativa e o Decreto 105/2014, do 4 de setembro , 

polo que se establece o currículo da Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia (a nivel estatal Real Decreto 126/2014, do 28 de febrero ) 

 Esta programación vai dirixida ó alumnado de 2º curso do CPI A Cañiza (A 

Cañiza), un centro Integrado que escolariza nenos e nenas de Educación Infantil, 

de Educación Primaria e Educación Secundaria, distribuídos da seguinte maneira: 

6 unidades de Educación Infantil, 12 Unidades de Educación Primaria e 13 de 

Secundaria, unha delas de Diversificación Curricular. 

 Os alumnos e alumnas do 2º curso de Educación Primaria divídense en dous 

grupos: 2º A e 2º B con 17 e 15 alumnos respectivamente. 

Neste nivel imparte clase o equipo docente: 

TITORES: 

• 2ºA: Juan Manuel Fernández Rodríguez 

• 2ºB: Javier Paredes González 

ESPECIALISTAS: 

• Música: Ana Mª Rodríguez-Hermida. 

• Relixión: Manuel Fernández Álvarez. 

• Educación Física: Javier Paredes. 

• Inglés: Patricia Portela. 

• Pedagoxía Terapéutica: Rebeca Fernández Iglesias 

• Audición e Linguaxe: Ángeles Jiménez Iglesias 

• Valores Sociais e Cívicos: José Manuel Rodríguez Gómez 

 

Coordinador de nivel: Javier Paredes  

 

As titorías coas familias levaranse a cabo os luns  de 16:15 a 17:15 h. 

    



 

 

2. CONTRIBUCIÓN DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEM ENTO 

DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Entendemos por competencias clave as capacidades para aplicar de forma 

integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr 

a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas 

complexos. 

As competencias marcadas por o currículo son as seguintes: 

 

- Comunicación lingüística (CCL).  

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da 

realidade, de construción e transmisión do coñecemento e de organización e 

autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. Tamén inclúe a 

habilidade de expresar e interpretar conceptos, pensamentos, sentimentos, feitos e 

opinións de forma oral e escrita, así como a de comunicarse de forma apropiada 

nunha ampla variedade de situacións polo menos nunha lingua estranxeira ao 

finalizar a educación básica. 

 

- Competencia matemática e competencias básicas en ci encia e 

tecnoloxía (CMCT).  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A 

competencia matemática é a habilidade para desenvolver e aplicar o razoamento 

matemático co fin de resolver diversos problemas en situacións cotiás. Baseándose 

nun bo dominio do cálculo, a énfase sitúase no proceso e a actividade, aínda que 

tamén nos coñecementos. A competencia matemática entraña -en distintos graos- 

a capacidade e a vontade de utilizar modos matemáticos de pensamento 

(pensamento lóxico e espacial) e representación (fórmulas, modelos, construcións, 

gráficos e diagramas). As capacidades necesarias no ámbito das matemáticas 

inclúen un bo coñecemento dos números, as medidas e as estruturas, así como 

das operacións básicas e as representacións matemáticas básicas, e a 



 

 

comprensión dos termos e conceptos matemáticos e un coñecemento das 

preguntas ás que as matemáticas poden dar resposta.  

 

- Competencia dixital (CD).  

O dominio desta competencia supón o exercicio dunha serie de destrezas e 

habilidades que inclúen a obtención crítica de información utilizando distintas 

estratexias e soportes, a súa transformación en coñecemento e a axeitada 

transmisión mediante un conxunto de recursos que van dende técnicas e linguaxes 

determinadas ata as posibilidades ofrecidas polas tecnoloxías da información e a 

comunicación. A competencia comporta así mesmo facer uso habitual dos recursos 

tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de modo eficaz. 

 

 

 

- Aprender a aprender (CAA).  

Implica esta competencia o inicio na aprendizaxe e a posibilidade de continualo de 

xeito autónoma, tomando conciencia das propias capacidades intelectuais, das 

estratexias adecuadas para desenvolvelas e do propio proceso de aprendizaxe. 

Son cruciais para adquirir tal competencia a motivación, a confianza do alumnado 

en si mesmo, a auto avaliación, a cooperación, etc. 

 

- Competencias sociais e cívicas (CSC).  

Esta competencia proporciona as destrezas necesarias para comprender a 

realidade social do mundo, adestrarse na análise do pasado histórico e dos 

problemas actuais, preparándose así para a convivencia nunha sociedade plural e 

contribuír á súa mellora. Isto implica formar as persoas para a asunción e práctica 

dunha cidadanía democrática por medio do diálogo, o respecto e a participación 

social, responsabilizándose das decisións adoptadas. 

 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE ). 

Con esta competencia preténdese, por unha parte, que o alumnado tome decisións 

con criterio e desenvolva a opción elixida asumindo as consecuencias, adquira 



 

 

habilidades persoais como a autonomía, creatividade, autoestima, autocrítica, 

iniciativa, o control emocional..., de modo que poida afrontar a adopción de 

solucións distintas ante novos contextos. Por outra, trátase de que alcance a 

facultade de aprender dos erros. 

 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

A través desta competencia o alumnado poderá apreciar, comprender e valorar de 

xeito crítico a variada gama de manifestacións culturais e artísticas, 

familiarizándose con estas mediante o seu desfrute e a súa contribución para 

conservar e mellorar o patrimonio cultural e artístico. Supón o dominio das 

destrezas necesarias para a expresión de ideas, experiencias ou sentimentos de 

forma creativa. 

 

 

3. OBXECTIVOS 

 

- Obxectivos xerais de etapa: 

 Os obxectivos xerais de etapa, aparecen recollidos no Decreto 105/2014, do 

4 de setembro , polo que se establece o currículo da Educación Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. Considéranse os referentes relativos aos logros 

que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado 

das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal 

fin. 

 Baseándonos no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro  e concretando 

no Decreto 105/2014, do 4 de setembro  podemos dicir que, a educación primaria 

contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 



 

 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e  a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

 g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvimiento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 



 

 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e 

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

ou) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega. 

 

- Obxectivos para o curso para programar: 

 Os obxectivos de etapa mostrados no punto anterior temos que concretalos 

para o curso ao que programamos, é dicir, establecer unha delimitación, dentro da 

programación, daqueles aspectos que só abarcan o curso ao cal vai dirixido a 

programación didáctica e que se terán en conta á hora de establecer os obxectivos 

e contidos a traballar dentro de nosas 15 unidades didácticas.  

Para o establecemento destes obxectivos temos que tomar como punto de 

referencia os criterios de avaliación presentes no Decreto 105/2014, para o curso 

de 2º de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES D E 

APRENDIZAXE 

 

CIENCIAS DA NATUREZA  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

CIENCIAS SOCIAIS  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

5. ACTIVIDADES 

 

As actividades que se levarán a cabo en todas as unida des didácticas  

seguirán a orde que cito a continuación: 

� De introdución/motivación/coñecementos previos: serven para saber 

as ideas previas sobre o tema e para motivar.  

� De desenvolvemento: o alumno entra en contacto cos contidos, coas 

tarefas… Realizarán as tarefas elaboradas para as unidades 

correspondentes. 

� De consolidación: serven para afianzar e aplicar as aprendizaxes 

asimiladas. … 

� De reforzo: Para os alumnos con dificultades, que non asimilaron 

suficientemente os contidos. 

� De ampliación: permiten seguir construíndo coñecementos ós alumnos que 

asimilaron os contidos de maneira satisfactoria. 

� De avaliación: Aínda que calquera actividade é susceptible de ser avaliada, 

poderanse  concretar algunhas  para avaliar as aprendizaxes logradas nun 

momento concreto. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

As actividades complementarias a realizar estarán deseñadas para favorecer e 

facilitar a consecución dos obxectivos e propiciar o gusto pola aprendizaxe. Entre 

outras realizaranse dramatizacións, murais, participación en festivais, celebración 

de datas relevantes..., así coma todas as que xurdan e favorezan o 

desenvolvemento dos alumnos/as, sempre e cando que a temporalización e 

consecución dos contidos o permita. 

Cabe a posibilidade de asistir a obradoiros, concertos didácticos, contacontos ou 

representacións teatrais no propio centro ou naqueles organismos que as oferten 

(bibliotecas, concellos, entidades, asociacións...) 



 

 

Como actividades complementarias realizaranse as que se describen a 

continuación: 

- Conmemorar as festas propias da nosa comunidade: Samaín, Entroido, 

- Festas de Nadal e Día da Paz. 

- Celebrar a Semana das letras galegas. 

- Celebrar a semana da Prensa. 

Tamén se realizarán diversas saídas organizadas durante o curso e se é posible 

unha excursión de fin de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 

MATEMÁTICAS  

 

MATEMÁTICAS   1ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

2 a 13 outubro Los números hasta el 

99 

- Decenas y unidades 
- Los números hasta el 

99 
- Comparación de 

números 
- Pasos para resolver un 

problema 
- Recuento de datos 
- Elegir la talla de 

camiseta y el número 
de calzado 

16 a 31 outubro Sumas y restas sin 

llevar 

- Números ordinales 
- Sumas sin llevar 
- Restas sin llevar 
- Problemas de suma y 

resta 
- Interpretación de 

tablas no númericas 
- Organizar una 

excursión 
2 a 15 novembro La centena - La decena más cercana 

- La centena 
- Relación entre suma y 

resta 
- Problemas de suma o 

resta 
- Interpretación de 

tablas 
- Elegir en qué silla hay 

que sentarse 
15 a 30 novembro Sumas llevando - Numeros del 100 al 

199 
- Sumas llevando 
- Restas llevando 



 

 

- Problemas de resta 
- Construcción de tablas 
- Preparar los dorsales 

de tres carreras 
1 a 21 decembro Restas llevando - Numeros del 200 al 

299 
- Numeros del 300 al 

399 
- Restas llevando 
- Problemas de resta 

interpretación de 
croquis  

- Utilizar numeros para 
hacer clasificaciones 

 

 

 

MATEMÁTICAS  2ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

8 a 19 xaneiro Sumas y restas con 

números hasta el 599 

- Números del 400 al 
599 

- Sumas y restas sin 
llevar 

- Sumas llevando 
- Ensayo y error 
- Interpretación de 

gráficos de barras 
- Revisar el material 

de una obra 
22 xaneiro a 2 

febreiro 

Restas llevando con 

números de tres cifras 

- Números del 600  al 
799 

- Restas llevando 
decenas y/o centenas 

- Buscar datos en un 
texto 

- Interpretación de 
gráficos de barras 

- Preparar una 
exposición de fotos 
 



 

 

5 a 23 febreiro Las unidades de 

medida 

- El centímetro y el 
metro 

- El litro 
- El kilogramo 
- Buscar e inventar el 

dato que falta 
- Representación de 

datos en gráficos de 
barras 

 
26 febreiro a 9 

marzo 

La suma y la 

multiplicación 

- Numeros del 800 al 
999 

- La suma y la 
multiplicación 

- La tabla del 2 
- La tabla del 5 
- Problemas  de una 

operación (suma 
resta o 
multiplicación) 

- Interpretación de 
diagramas de árbol 

- Calcular las personas 
que hay en varios 
grupos 

12 marzo a 23 marzo Multiplicaciones sin 

llevar 

- La tabla del 3 
- Multiplicaciones sin 

llevar 
- La tabla del 4 
- Inventar la pregunta 
- Interpretacion de 

dibujos con medidas 
- Calcular el precio de 

un pedido a fábrica 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 MATEMÁTICAS    3ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

3 a 13 abril El dinero - La tabla del 6 
- Monedas y billetes 
- Problemas con 

dinero 
- Problemas de dos 

operaciones 
- Interpretación de 

precios 
- Calcular cuánto 

cuestan varias 
entradas 

16 abril a 30 abril El calendario - La tabla del 7 
- La tabla del 8 
- El calendario 
- Problemas de dos 

operaciones (suma o 
resta y 
multiplicación) 

- Interpretación de 
gráficos de barras 

- Encontrar la fecha 
adecuada 

 
2 maio a 15 de maio Figuras planas - La tabla del 9 

- Polígonos 
- Circulo y 

circunferencia 
- Triángulos y 

cuadriláteros 
- Problemas de dos 

operaciones  
- Interpretación de 

gráficas de barras 
- Diseñar un juego 



 

 

16 maio a 31 de maio La division - Repartos y división 
- Doble y mitad 
- Cuerpos geométricos 
- Problemas de dos 

operaciones (doble o 
mitad) 

- Representación de 
datos en gráficos de 
barras 

- Construir la maqueta 
de un tren 

1 xuño a 21 de xuño El reloj - Horas y cuarto, horas 
menos cuarto 

- Seguro, posible e 
imposible 

- Simetría 
- Inventar problemas 

(de una operación) 
- Interpretación de 

pictogramas 
- Organizar una 

marcha en bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA CASTELÁ  

 

LINGUA CASTELÁ    1ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

2 a 13 outubro La hora de recreo - Hablar sobre los 
deportes 

- Cuento: Clara y el 
diente 

- Poema: La Tarara 
- Palabras sobre el 

deporte 
- Familia de palabras 
- Palabra y silaba 
- Uso de las 

mayúsculas 
- Contar una 

experiencia 
personal 

16 a 31 outubro Un precioso paisaje - Pedir un favor 
- Cuento: Solo 
- Texto informativo: 

un gran río 
- Palabras sobre el 

paisaje 
- Diminutivos 
- Sílabas tónicas y 

átonas 
- Palabras 

conca,co,cu,que 
qui 

- Escribir notas 
2 a 15 novembro Al aire libre - Explicar un 

itinerario 
- Teatro: El cocholet 
- Poema:Garfín 

Malapata 
- Palabras sobre la 

salud 
- Sinónimos 
- La oración 
- Palabras con 

za,zo,zu,ce,ci 
- Escribir un cuento 

 
 
 



 

 

15 a 30 novembro ¿Qué tiempo hace 
hoy? 

- Comprender 
información sobre 
el tiempo 

- Cuento: Bajo el 
sombrero de Juan 

- Texto informativo: 
un gran invento 

- Palabras sobre el 
tiempo 

- Palabras 
polisémicas 

- Clases de oraciones 
- Los signos de 

interrogación y 
exclamación 

- Discribir una 
escena 

1 a 21 decembro Una reserva de 
animales 

- Contar una historia 
fantástica 

- Cuento:Dos buenos 
amigos 

- Poema:Parte de 
boda 

- Palabras sobre los 
animales 

- Sinónimos 
- El sujeto y el 

predicado 
- Palabras con 

ga,go,gu,gue,gui 
- La diérisis 
- Discribir animales 

 
 

 

 

 

 LINGUA CASTELÁ   2ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

8 a 19 xaneiro En mi barrio - Hablar sobre un 
establecimiento 

- Cuento:Los dos 
elefantes 

- Texto informativo: 
Un fantasma español 



 

 

- Palabras sobre el 
barrio 

- Campo semantico 
- Sustantivos y sus 

clases 
- Palabras con ja,jo,ju 
- Explicar un itinerario 

22 xaneiro a 2 

febreiro 

Los gusanos de seda - Explicar un proceso 
- Cuento: La pequeña 

luciérnaga 
- Poema:El señor 

ciempiés 
- Palabras sobre los 

insectos 
- Antónimos 
- Género y número de 

los sustantivos 
- Palabras con 

je,ji,ge,gi 
- Expresar sentimintos 

5 febreiro a 23 

febreiro 

Una visita turística - Comprender 
indicaciones 

- Teatro:Un lugar 
extraordinario 

- Texto informativo: 
dos famosas 
ciudades 

- Palabras sobre la 
ciudad 

- Aumentativos 
- El articulo 
- Palabras con r y con 

rr 
- Contar un viaje 

26 febreiro a 9 marzo ¡Es primavera! - Explicar las reglas 
de un juego 

- La pipa de la paz 
- Poema:primavera 
- Palabras sobre la 

naturaleza 
- Aumentativos 
- Los demostrativos 



 

 

- Palabras terminadas 
en illa o illo 

- Escribir una noticia 
12 marzo a 23 marzo Un taller especial - Identificar un objeto 

a partir de su 
descripción 

- Cuento: El puente 
del diablo 

- Palabras sobre las 
fabricas 

- Palabras compuestas 
- Los posesivos y los 

numerales 
- Palabras con 

mayuscula 
- Escribir un anuncio 

 

 

LINGUA CASTELÁ   3ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

3 a 13 abril Agua y más agua - Contar una 
experiencia 
personal 

- Cuento:El lago de 
las aguas heladas 

- Palabras sobre el 
agua 

- Voces de animales 
- Los adjetivos 
- Palabras con mp y 

mb 
- Escribir una carta 

16 abril a 30 abril Un programa de 

televisión 

- Presentar a un 
personaje 

- Cuento:El perro del 
vecino 

- Palabras sobre la 
televisión 

- Palabras derivadas 



 

 

- Los pronombres 
personales 

- Palabras con br y bl 
- Escribir diálogos 

teatrales 
2 maio a 15 de maio ¡Manos a la obra! - Comprender 

descripciones 
- Una gran obra 
- Palabras sobre las 

manualidades 
- El verbo 
- La coma 
- Confeccionar un 

cartel 
16 maio a 31 de maio Siglos y siglos atrás - Interpretar pistas 

para descubrir un 
enigma 

- Los patos y la 
tortuga 

- Palabras sobre la 
historia 

- Antónimos 
- Los tiempos 

verbales 
- Palabras 

terminadas en z o 
en d 

- Escribir un texto 
informativo 

1 xuño a 21 de xuño En la cocina - Explicar la utilidad 
de un aparato 

- Cuento: un 
problema 
domestico 

- Palabras sobre las 
maquinas 

- Las lenguas de 
España 

- División de 
palabras 

- Hacer un cómic 
 



 

 

LINGUA GALEGA  

 

LINGUA GALEGA  1ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

2 a 13 outubro A festa de aniversario - Identificar personas 
- Presentar a alguén 
- A festa de escarlata 
- Texto poetico: 
- Crecer, crecer 

parque infantil 

- As letras. O 
abecedario 

- Palabras con c e 
con qu 

- Escribir unha 
invitación de 
aniversario 

 
16 a 31 outubro Camiñada ao 

miradoiro 

- Ordenar as etapas 
dun percorrido 

- Narrar unha 
vivencia 

- Conto: Familia 
numerosa 

- A excursion 
- Palabras e sílabas 
- Palabras con g,gu e 

gü 
- Explicar unha ruta 

2 a 15 novembro Xogos tradicionais - Recoñecer un xogo 
- Conto: Unha 

excursión de 
domingo 

- Os xogos 
tradicionais 

- A oración palabras 
co z e con c 

- Escribir as normas 
dun xogo 

15 a 30 novembro Chega a neve - Posicionar 
obxectos 

- Conto: A primeira 
nevarada 

- A neve 
- Familias de 



 

 

palabras 
- Clases de oracións 
- Os signos de 

interrogación e de 
admiración 

- Contar unha 
anécdota 

1 a 21 decembro Na clínica veterinaria - Comprender 
indicacións 

- Conto:Sol e lúa 
- A clínica 

veterinaria 
- A oración: suxeito 

e predicado 
- A maiúscula 
- Describir unha 

mascota 
 

 

LINGUA GALEGA   2ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

8 a 19 xaneiro Espectáculo na rúa - Inventar un dialogo 
- Conto: Un concerto 

accidentado 
espectáculo 

- Os pronomes 
persoais son R 
forte 

- Elaborar un cartel 
22 xaneiro a 2 febreiro  Observando insectos - Deducir 

significados 
- Conto: Campo de 

papoulas 
- Os insectos 
- Substantivo común 
- R suave 
- Escribir un conto  

5 febreiro a 23 

febreiro 

A zona vella da cidade - Explicar un 
percorrido 

- Conto: O bosque 
sen arbores 

- A zona vella da 
cidade xénero dos 
substantivos 

- Palabras co mb e 
con mp 



 

 

- Describir un lugar 
especial 

26 febreiro a 9 marzo Coidamos o parque - Expoñer datos de 
forma razoada 

- Conto: Libros para 
a primavera 

- Coidado do parque 
- Numero dos 

substantivos 
- Palabras con i 
- Caracterizar un 

personaxe 
fantástico 

12 marzo a 23 marzo Na xeadería - Discriminar 
elementos 

- Conto: Xeados 
emocionantes 

- A xeadería 
- Nome propio 
- Maiúscula nos 

nomes propios 
 

 

 

 

LINGUA GALEGA   3ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

3 a 13 abril Polo río - Diferenciar normas 
de instrucións 

- Conto: A viaxe de 
Carolina 

- O río 
- O artigo 
- Contraccións do 

artigo 
- Cubrir un impreso 

16 abril a 30 abril Consultamos o 

taboleiro 

- Completar unha 
nota de aviso 

- Conto: Os carteis 
misteriosos 

- Palabras sinónimas 
- O adxectivo  
- Palabras con bl e 

con br 
- Escribir unha 



 

 

noticia para a 
revista da escola 

2 maio a 15 de maio A reciclaxe - Interiorizar normas 
- Un frasco de 

perfume 
- A reciclaxe 
- O verbo en 

presente 
- Palabras con x 
- Elaborar mensaxes 

medioambientais 
16 maio a 31 de maio A escavación 

arqueolóxica 

- Identificar un 
obxecto 

- Conto: Un achado 
inesperado 

- Palabras sinonimas 
- O verbo en pasado 
- Palabras con ll 
- Etiquetar obxectos 

de catalogo 
1 xuño a 21 de xuño Xoguetes que se 

moven 

- Ordenar feitos 
- A viaxe secreta 
- Os xoguetes 
- O verbo en futuro 
- A coma 
- Escribir  

instrucións 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIAIS 

SOCIAIS   1ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

2 a 31 de outubro Vivimos nunha 

localidade 

- Aldeas,vilas e 
cidades 

- O concello 
- Vivimos xuntos 
- Os dereitos dos 

nenos 
- Respecto aos que 

me rodean 
- Organizo unha 

actividade no 
barrio 

2 a 30 de novembro Todos ao traballo! - Materias primas e 
produtos 
elaborados 

- Os traballos na 
natureza 

- Os traballos en 
fabricas e 
obradoiros 

- Traballos que 
prestan servizos 

- O lixo, unha 
materia prima 

- Reciclo o lixo 
- Penso antes de 

comprar 
1 a 21 de decembro Comunicámonos - Os medios de 

transporte 
- A educación viaria 
- Os medios de 

comunicación 
- As novas 

tecnoloxías 
- Un mundo sen 

tecnoloxía  
- Evito o perigo na 

rúa 
- Envío un correo 

electrónico 
 

 

 



 

 

 

 SOCIAIS   2ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

- 8 a 31xaneiro - A auga e o aire - Os estados da auga 
- A auga na natureza 
- Os seres vivos 

necesitamos auga 
- Así e o aire  
- Ríos de xeo 
- Aforro auga 
- Realizo un 

experimento con 
auga 

- 1 febreiro a 28 
febreiro 

- Que tempo vai? - A temperatura, o 
vento e a chuvia 

- Como se estuda o 
tempo atmosférico 

- O tempo e o clima 
- Exceso de calor 
- Protexo o planeta 

Terra 
- Interpreto un mapa 

do tempo 
- 1 a 23 de marzo  - Observamos a 

paisaxe 
- A paisaxe cambia 
- As paisaxes de 

interior 
- As paisaxes de 

costa 
- Os ríos na paisaxe  
- Unha paisaxe 

protexida 
- Valoro a paisaxe 

natural 
- Describo unha 

paisaxe 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

SOCIAIS  3ª avaliación      

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

3 a 30 abril Coñecemos a Terra - Así é a Terra 
- Os océanos e os 

continentes 
- Rochas e minerais 
- Orientámonos  
- As rochas contan 

historias 
- Valoro o traballo 

dos científicos 
- Interpreto un plano  

2 a 31 de maio Descubrimos o 

universo 

- Estrelas e planetas 
- O sistema solar 
- A Terra e o Sol 
- A Lúa 
- Chuvia de estrelas 
- Admiro a natureza 
- Comparo os 

planetas do sistema 
solar 

1 a 21 de xuño O paso do tempo - O pasado, o 
presente e o futuro 

- A medida do tempo 
- Cambios co paso 

do tempo 
- Os recordos do 

pasado 
- Miguel de 

Cervantes 
- Interésame coñecer 

o pasado 
- Ordeno os sucesos 

no tempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NATURAIS 

 

 NATURAIS  1ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

- 2 a 31 de outubro - Así somos - As partes do corpo 
- Somos diferentes 
- Expresamos o que 

sentimos 
- O primeiro día de 

colexio 
- Póñome no lugar 

dos demais 
- Resolvo conflitos 

- 2 a 30 de 
novembro 

- Relacionámonos - Os cinco sentidos 
- Os ósos e as 

articulacións 
- Os músculos 
- Coidamos o noso 

corpo 
- En boas mans 
- Coido a saúde 
- Elaboro unha táboa 

de exercicios 
- 1 a 21 de 

decembro 
- Alimentámonos - Que necesitamos 

para vivir? 
- A respiración 
- A alimentación 
- Unha alimentación 

saudable 
- Moi saudables 
- Preocúpome da 

hixiene 
- Cubro un 

cuestionario sobre 
a miña 
alimentación 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

NATURAIS   2ª avaliación 

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

8 a 31 xaneiro Gústannos as plantas - Seres  vivos e seres 
inertes 

- Así son as plantas 
- A reprodución das 

plantas 
- Tipos de plantas 
- A planta dos mil 

usos 
- Valoro as plantas 
- Observo unha 

planta 
1 febreiro a 28 

febreiro 

Unha gran variedade 

de animais 

- Animais 
vertebrados e 
invertebrados 

- Os mamíferos e as 
aves 

- Outros animais 
vertebrados 

- Os animais 
invertebrados 

- Unha ameaza para 
os animais 

- Coido os animais 
- Identifico pegadas 

de animais 
1 a 23 de marzo Coñecemos os 

ecosistemas 

- Unha gran riqueza 
de seres vivos 

- Que é un 
ecosistema? 

- Ecosistemas 
terrestres e 
acuáticos 

- A vida nos 
ecosistemas 

- Esquíos na cidade 
- Protexo o medio 

natural 
- Estudo un 

ecosistema 
 

 

 

 



 

 

NATURAIS   3ª avaliación   

DATAS TÍTULO DA UNIDADE CONTIDOS 

3 a 30 abril Materiais moi diversos  - Materiais naturais e 
artificiais 

- As propiedades dos 
materiais 

- O peso e o volume 
dos obxectos 

- Os materiais 
cambian 

- Unha torre moi 
famosa 

- Respecto os 
monumentos 

- Analizo os 
resultados dun 
experimento 

2 a 31 de maio As forzas e a enerxía - Movemos as 
cousas 

- Distintos pipos de 
forzas 

- Necesitamos 
enerxía 

- O son 
- Fágase a luz 
- Aforro enerxía 
- Interpreto os 

efectos das forzas 
1 a 21 de xuño As máquinas son moi 

útiles 

- Distintos tipos de 
máquinas 

- As máquinas 
facilitan o traballo  

- Máquinas antigas e 
modernas 

- Os ordenadores 
- Os vehículos 

eléctricos 
- Valoro os avances 

tecnolóxicos 
- Comprendo como 

funciona unha 
lanterna 

 

 

 



 

 

7. AVALIACIÓN 

 

A avaliación pode definirse definida como "o mecanismo de recollida de 

información que unha vez valorada debe servir para tomar determinadas 

decisións". 

A avaliación é un instrumento imprescindible para analizar se a acción educativa 

que se leva a cabo está axustada á realidade dos nenos/as, se se van conseguindo 

os obxectivos e para saber que debe mellorarse en posteriores Unidades 

Didácticas. Avaliarase tanto o proceso de ensinanza como o de aprendizaxe é a 

propia programación didáctica. 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE APRENDIZAXE 

A avaliación de proceso de aprendizaxe  do alumnado, realizarase de forma 

continua e global, sendo referente os criterios e os obxectivos da Unidade 

Didáctica. Valoraranse todo tipo de aprendizaxes que os alumnos realicen a través 

das actividades propostas na aula, o grao de madurez e desenvolvemento persoal 

adquirido e adquisición das competencias básicas para a etapa de Educación 

Primaria. As competencias básicas son aquelas que debe desenvolver un neno ao 

longo da educación obrigatoria e que ao remate da mesma, lle permitan conseguir 

exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser 

capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da súa vida. Os 

criterios de avaliación serán o referente básico á hora de avaliar os obxectivos 

propostos e actuarán como reguladores das estratexias de ensinanza e como 

indicadores dos niveis de aprendizaxe dos alumnos/as.Na nosa programación 

baseándonos no Decreto 105/2014 do 4 de setembro, os criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe vense reflectidos en cada unha das unidades 

didácticas. 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA 

Con respecto a avaliación do proceso de ensinanza, é preciso sinalar que 

permite valorar o labor desempeñado ao longo de todo o proceso educativo. Neste 



 

 

caso, avaliarei a miña intervención docente e a planificación realizada, aplicando os 

seguintes criterios: 

     - Se se alcanzaron os obxectivos propostos. 

     - Se resultaron motivadoras e interesantes as actividades. 

     - Se o ambiente da aula foi respectuoso e motivador. 

     - Se foi correcta e flexible a distribución do tempo. 

     - Se os recursos empregados na aula foron variados. 

     - Se a utilización dos recursos axudou á interiorización dos contidos. 

     - Se a organización dos agrupamentos axudou á relación entre os alumnos. 

     - Se as reunións cos pais foron cordiais e se logrou a súa colaboración activa. 

 

INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN  INICI AL 

Como xa mencionamos anteriormente a avaliación inicial proporciona datos 

sobre o punto de partida de cada alumno, proporcionando unha primeira fonte de 

información sobre os coñecementos previos e características persoais, que 

permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada. Obtemos 

información a través de: 

 

• Información dos anteriores titores.  

• Observación directa. 

• Probas de avaliación inicial sobre aprendizaxes instrumentais. 

• Información das familias.  

• Información do D.Orientación. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

Avaliación formativa que pretende coñecer se se van logrando os obxectivos 

propostos, cando aínda se pode intervir modificando o camiño para conseguilos. 



 

 

 Avaliación sumativa  que estima os méritos ao finalizar o currículo (máis 

cuantitativa), na que se valora, sobre todo, o dominio das capacidades adquiridas; 

isto é, avaliación do resultado 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 

Estes son  algúns dos procedementos e instrumentos que se empregarán  

para avaliar o proceso de aprendizaxe: 

• Observación  directa . 

• Traballo diario na aula. 

• Probas específicas (orais ou escritas) 

• Autoavaliación. 

 

A través das diferentes  tarefas realizadas na aula avaliarase se o alumno/a 

cumpre ou non cos obxectivos. Tamén teremos en conta a actitude, esforzo  e 

interese,  se cumpre as normas de clase e se se relaciona con respecto cara ao 

profesorado e compañeiros. 

Os criterios de cualificación para as materias quedan  do seguinte xeito: 

• Organización e presentación dos traballos………..  20% da nota 

• Adquisición de contidos:  …………………………… 50% da nota 

• Actitude na aula: participación na aula, actitude positiva, coidado do 

material e recursos, respecto polos compañeiros e mestres,  gusto polo 

traballo ben feito………………………………………… 30% da nota 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Ao remate  e como resultado do proceso de avaliación, o equipo de mestres e 

mestras, e especialmente o titor ou titora que imparten docencia no grupo, na 

sesión final de avaliación decidirá sobre a promoción do alumnado. 

O alumnado que non alcanzase un desenvolvemento adecuado das 

competencias básicas e un grado de madurez axeitado conforme  a súa idade 

poderá permanecer un ano máis. 



 

 

As nais e os pais ou persoas titoras legais serán informados dos resultados 

da evolución académica dos seus fillos e fillas, así como das decisións adoptadas 

para o reforzo e/ou recuperación, se fose o caso. Será competencia da persoa 

titora proporcionar esta información. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

� De cada tema realizaranse distintas actividades e fichas de reforzo necesarias 

para que os alumnos/as acaden os obxectivos previstos; incluso realizando 

monitorización profesor-alumno e alumno-alumno. 

� Cada semana realizaranse  sesións de apoio na aula  onde se traballarán 

aspectos como: comprensión lectora, reforzo matemático, lectura,… 

 

 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENC IAS 

CLAVE COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. 

 

 A incorporación das competencias básicas no currículo da educación 

primaria require reconsiderar a práctica educativa para permitirlle ao alumnado 

integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de contidos 

(conceptos, destrezas e actitudes), usar eses contidos con efectividade cando 

cumpra e aplicalos a situacións e contextos variados. Consecuentemente, a 

práctica educativa debe: 

 Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar 

aqueles contidos que sexan máis relevantes para acadar competencias; os 

contidos esenciais deberán ser considerados e analizados desde a óptica da 

utilidade para formar cidadás e cidadáns cos perfís necesarios para moverse con 

adecuación, responsabilidade e liberdade no mundo actual. 

- Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización e centrarse 

na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en contextos 

diferentes e diversificados e conseguindo que as nenas e os nenos desenvolvan 



 

 

diversos xeitos de actuación e adquiran a capacidade de enfrontarse a situacións 

novas. 

- Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na toma 

de decisións sobre o traballo, controlando os procesos, usando conscientemente 

estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis autónomo). 

- Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, 

compromiso democrático e resolución pacífica de conflitos. 

- Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade entre a superabundancia e 

rápida renovación da información, fomentando habilidades para a busca, selección, 

procesamento, tratamento e comunicación dela. 

 

 Todo isto permite inferir certos principios, estratexias metodolóxicas, 

fórmulas organizativas: 

* Na educación primaria deberán utilizarse dúas estratexias metodolóxicas básicas: 

o desenvolvemento en espiral e a globalización. 

* A metodoloxía proposta, que será global, será activa, entendendo por tal tanto a 

actividade mental coma física que potencie a construción de aprendizaxes 

significativas. 

* A autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado forma parte 

fundamental das prácticas educativas actuais. 

* Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, 

tanto na práctica docente coma na selección de contidos. 

* A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa e 

dinámica das nenas e dos nenos, que achegarán as súas habilidades, destrezas, 

actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de compañeiras e compañeiros, 

nun ambiente de cooperación. 

* Por conseguinte, o alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do 

grupo, á luz da nova información. 

 

 Cómpre utilizar, pois, na escola, métodos que lles permitan aos rapaces e ás 

rapazas identificar a necesidade de información, localizala, seleccionala e 

recoñecer as fontes e os recursos máis apropiados, así como responsabilizarse do 



 

 

seu uso ético e adecuado. Son precisos enfoques didácticos que lle permitan ao 

alumnado utilizar cada vez máis autonomamente as bibliotecas e as TIC como 

recursos de aprendizaxe. 

 No desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe inflúen aspectos como 

que o alumnado encontre sentido ao traballo que debe realizar, o coñecemento dos 

obxectivos e finalidades que se pretenden acadar, a consciencia dos propios erros 

e a busca de recursos necesarios para superalos. 

 Neste proceso o rol do profesorado é moi importante: actúa como guía e 

mediador para facilitar a construción de aprendizaxes; utiliza contextos cotiáns, 

familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o interese e a 

utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que 

se produciron e ser aplicadas a contextos múltiples; crea un contorno seguro e un 

ambiente motivador. 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

* Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas. 

* Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través dos seus 

 coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

* Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas en por eles. 

* Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus 

coñecementos. 

* Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido e motivadoras para os   

 alumnos. 

 

En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa son 

 os seguintes: 

 

Metodoloxía activa. 

Supón atender dous aspectos intimamente relacionados: 



 

 

* Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición e na 

 configuración das aprendizaxes. 

* Participación no deseño e no desenvolvemento do proceso de ensinanza e 

 aprendizaxe.  

 

Motivación. 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e 

expectativas dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten 

 o traballo en grupo. 

 

Autonomía na aprendizaxe. 

Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a metodoloxía favorece a maior 

participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes aspectos: 

* A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos 

novos contidos. 

* A gradación das actividades, a xerarquización varía segundo a natureza de cada 

 programa, e aparecen en último lugar as que requiren un maior grao de 

habilidade e  autonomía. 

* A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha 

reflexión  sobre os contidos que son obxecto de estudo e unha revisión final. 

* Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa; e 

 unha rigorosa selección dos contidos, que reforzan o aprendido nos cursos 

 precedentes e abren o coñecemento cara a novos temas. 

 

Atención á diversidade do alumnado. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios 

básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus 

distintos intereses e motivacións. 

 

Sensibilidade pola educación en valores. 

O progresivo acceso a formas de conduta máis autónomas e a crecente 

socialización dos alumnos fai obrigada a educación en valores. Esta contémplase 



 

 

na presentación explícita de actividades que conducen á adopción de actitudes 

positivas sobre o coidado do propio corpo, a conservación da natureza, a 

convivencia… 

 

Avaliación do proceso educativo. 

A avaliación concíbese dunha forma holística, é dicir, analiza todos os aspectos do 

proceso educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións 

precisas que permiten reestruturar a actividade no seu conxunto. 

 

TIPOS DE AGRUPAMENTOS 

Organizarei o grupo de diferentes maneiras en función dos obxectivos que persiga 

ou do tipo de tarefa que se leve a cabo: 

- Grupo medio (grupo clase): debates, choiva de ideas, posta en común das 

actividades, explicacións, mellorar as relacións persoais… 

- Grupo pequeno (4/5): para o desenrolo de proxectos, experiencias… 

(favorecen a individualización e a aprendizaxe significativa, as actitudes 

cooperativas, facilitan a introdución dos conceptos de especial dificultade, 

serven para aclarar informacións que se deron previamente a todos os 

alumnos, enriquecen ó grupo con aportacións diferenciadas e fomentan a 

autonomía e a responsabilidade do alumnado.) 

- Traballo individual: para favorecer a reflexión e a práctica sobre os diversos 

contidos de forma personalizada, afianzar conceptos, comprobar o nivel do 

alumnado, detectar dificultades, lecturas, observación, redación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Ofréceselle ao alumnado variedade de recursos e serán de diferentes tipos: 

espaciais (aula, biblioteca, patio, polideportivo,…), didácticos (láminas, contos, 

murais, xogos,…), materiais (libro de texto, lapis, elementos de reciclaxe, …) 

audiovisuais e informáticos (ordenador, retroproxector, DVD,…) e persoais (o 

equipo docente, os profesionais e as familias).  

 En canto á temporalización das actividades, sinalar que a flexibilidade da 

programación permite modificar os tempos para adecualos ás necesidades do 

alumnado.  

  A aula conta con varios espazos adicados a diferentes finalidades como por 

exemplo: lectura, ordenador, exposición de traballos.  

  Ademais considérase imprescindible o papel da familia, xa que representa 

un aspecto fundamental na educación dos nenos/as; por este motivo estarán 

informados en todo momento da evolución dos seus fillos e das diferentes 

actividades que realicemos no centro, pedindo a súa colaboración nalgunhas delas. 

 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

 A atención á diversidade do alumnado é un aspecto fundamental a ter en 

conta ó longo do desenvolvemento da programación. Consiste en dar resposta a 

individualidade de cada alumno e modificar espazos, tempos, metodoloxía, 

actividades e apoios para aqueles alumnos/as que presenten necesidades 

específicas de apoio educativo.. 

  Como titores de 2º de Educación Primaria traballaremos en coordinación co 

equipo de orientación,  PT e o AL do centro que nos aportarán información e 

asesoramento.  

  . 

 

 



 

 

11. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Os elementos transversais son un conxunto de contidos que forman parte 

das actividades plantexadas en todas as áreas curriculares. Abarcan contidos de 

varias disciplinas e o seu tratamento debe ser abordado desde la 

complementariedade. 

 Non poden plantexarse como un programa paralelo ó desenvolvemento do 

currículo, senón incrustado na dinámica diaria do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 

 Ademais, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en tódalas 

disciplinas. 

 Dentro destes elementos transversais toma gran importancia a educación 

en valores . Estes, son por tanto, aspectos aos que a sociedade é especialmente 

sensible nos últimos anos (consumismo, saúde,...), antigamente era denominada  

como "temas transversais". Teñen que ser desenvolvidos en todas as áreas do 

currículo. Atendendo ao currículo actual (Decreto 105/2014, do 4 de setembro), son 

os seguintes: 

- Educación moral e cívica. 

- Educación para a paz. 

- Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Educación ambiental. 

- Educación sexual. 

- Educación para a saúde e calidade de vida.  

- Educación para o ocio. 

- Educación do consumidor.  

- Educación vial. 

 A educación en valores son eses contidos, actitudes, normas, etc. Que se 

espera que o alumno adquira e aplique ó longo da escolaridade e da vida. Estes 

aspectos non pertencen a ningunha área en concreto pero o sistema educativo 

tenos en conta e desenvólveos ó longo de toda a escolarización. Na Comunidade 



 

 

Autónoma de Galicia estes valores son: Educación Moral e Cívica; Educación para 

a Saúde; Educación para a Paz; Educación Ambiental; Educación do Consumidor; 

Educación para a igualdade entre ambos sexos; Educación para o lecer e 

educación Viaria. 

 

 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR,  PL AN TIC, 

PLAN DE CONVIVENCIA E AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

1.  PROXECTO LECTOR 

 Este proxecto que pretende o fomento da lectura e da escritura engloba 

todas as áreas, incluso a de lingua castelá, traballando a lectura comprensiva e 

funcional, ademais da expresión oral e escrita. 

 

PRÁCTICAS DE COMPRESIÓN E DE FOMENTO DA LECTURA E ESCRITURA 

 Durante a etapa de primaria préstaselle especial atención á lectura, é por iso 

que o tempo adicado a esta actividade ocupa un espazo diario no que cada neno 

dispón do seu momento de lectura individual.   

 

2. PLAN TIC 

       A parte das actividades que se promoverán dende o equipo de dinamización 

das tic, o ciclo tamén realizará algunhas actividades a maiores como: 

-  Búsqueda de información e investigación a través da rede. 

-  Traballo complementario aos libros de texto usando a encerado dixital interactivo 

e os ordenadores con programas adaptados. 

- Proxección de películas e documentais adecuados os temas traballados na aula 

 

3. PLAN DE CONVIVENCIA 

Partindo dos obxectivos fundamentais do Plan de Convivencia perseguimos: 

• Fomentar un bo grao de convivencia no centro. 



 

 

• Instaurar un sentimento de pertenza a un grupo,sentíndose todos ben 

acollidos e respectados. 

• Resolver de maneira pacífica os conflitos utilizando o diálogo e tendo en 

conta as opinións dos demais. 

• Vivir dun xeito pacífico tanto dentro como fora da escola. 

•  Adquirir actitudes de axuda cara os nosos compañeiros/as. 

Preténdese que o alumnado adquira as competencias necesarias para lograr unhas 

relacións sans consigo mesmo , cos demais e co medio no que vive. 

Traballamos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as do grupo e na 

comunidade educativa en xeral as competencias  que nos axuden a vivir mellor en 

comunidade. O noso labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

O coidado da persoa. 

• Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura 

 dun saudable equilibrio emocional. 

• Traballar  a educación de valores facendo especial fincapé no benestar 

persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos 

compañeiros/as. 

• Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica  de conflitos. 

Escoitar os compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que 

medien nas  discusións sen chegar á desconsideración ou violencia. 

• Todos os días adicarase un curto espazo de tempo a falar sobre os aspectos 

que puideran afectar negativamente a unha boa convivencia nos grupos 

intentando chegar a  solución e medidas de actuación na resolución de 

conflitos. 

• Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade 

entendendo esta como un valor. 

• Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar 

emocional dos alumnos/as que amosen dificultades. 

O coidado do entorno. 

Tendo en conta que o centro é  un lugar onde vivimos e compartimos cos demáis 

merece o  noso coidado e respecto. A nosa  escola debe estar aberta o entorno, e 

as nosas   aprendizaxes, actitudes e aptitudes deben ter unha continuidade fora da 



 

 

escola, na procura de  conseguir persoas con competencias para coidar o medio e 

a nosa casa que é o noso planeta.A  través do coidado da escola pensamos que 

podemos espertar nos alumnos/as sentimentos  ecolóxicos e de respecto a vida na 

terra.  

Así procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de 

coidado,limpeza e convivencia. 

• Coidar as nosas aulas e corredores: orden do material escolar e limpeza. 

• Coidar o patio de recreo: mantelo limpo, cumprir as normas de uso e  

  axudando a resolver conflitos.  

• Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais. 

• Coidar a aula de informática e os seus materiais. 

• Coidar o resto das instalacións do colexio. 

• Establecer canles de comunicación nas asambleas das aulas facendo sentir 

o colexio como algo propio e non como algo alleo que non nos pertence. A 

escola ten que ser concibida como un ben común que temos que respectar. 

• Espertar nos alumnos/as un sentimento estético plástico valorando as 

 actividades e traballos que  persigan este obxectivo.Querendo un 

colexio cada vez máis bonito! 

O coidado das relacións. 

 -Coas familias: 

• Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 

• Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

• Establecendo lazos de colaboración e axuda mútua para acadar  

obxectivos   de competencia social no alumnado. 

-Cos compañeiros e o persoal do centro: 

•  Comunicación fluída e coordenada no ciclo. 

• Comunicación con todas as persoas que integran a   

 comunidade educativa. 

• Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade. 

• Establecer unha normas que permitan unha boa convivencia na aula. 

• Cumprir as normas establecidas no centro. 

• Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 



 

 

O conseguir unas boas relación nos grupos axudará a acadar unha boa cohesión 

na  comunidade educativa. 

 

4. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 O noso proxecto lingüístico ten como finalidade adoitar medidas cara a 

obtención dunha competencia axeitada do galego no ensino obrigatorio. 

Actividades a realizar durante o curso: 

• Usar o galego como lingua vehicular nas asignaturas de galego, sociais 

naturais e plástica. 

• Utilizar a lingua galega nas celebracións tradicionais. 

• Aumentar o material audovisial e informático en galego e fomentar o seu 

uso. 

• Celebracións do Magosto e Samaín, Entroido, Festas de Nadal  e  Día da 

Paz… 

• Linguaxe oral e escrita nas celebracións. 

• Proxectar videos e películas da nosa lingua e a nosa cultura. 

• Realizar actividades relacionadas coas festas: degustar  froitos típicos de 

outono, degustar postres típicos do Entroido, elaborar máscaras, audición de 

panxoliñas, adornos de Nadal, realizar murais etc. 

• Empregar material bibliográfico, fonográfico, audovisual e informático 

 

 

 

13. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN  

 

 Con respecto a avaliación da programación didáctica, sinalar que esta 

valoración, vai permitir a modificación ou correción das deficiencias atopadas e 

desta maneira poder mellorar a acción educativa. Para levar a cabo esta labor, 

propóñense os seguintes criterios de avaliación: 

      -Se os obxectivos propostos foron axustados a realidade dos alumnos/as. 

      -Se as unidades didácticas foron interesantes e funcionais para os alumnos/as. 

      -Se a coordinación co resto de profesionais foi axeitada. 



 

 

      -Se o ambiente foi de colaboración e respecto. 

      -Se as decisións tomadas para a atención á diversidade foron a correctas. 

      -Se as saídas e visitas programadas foron proveitosas. 

 O final da valoración de todos estes aspectos, poderán introducirse melloras 

para, no sucesivo, corrixir ou perfeccionar o labor docente. 


