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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

Esta programación elabórase de acordo co establecido no artigo 9 da Orde do 7 de xuño de 2016

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia e tendo como referente o Decreto 105/2014,

do 4 de setembro (DOG 9/9/2014) polo que se establece o currículo da Ensinanza Primaria na

Comunidade Autónoma de Galicia, a ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación

e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e

a Lei orgánica 2/2006 da educación e a Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.

1.1.- CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO.

O Centro Público Integrado de Vedra está situado no Concello de Vedra, acollendo a alumnado

procedente  de  todo  este  Concello  e  tamén da  veciña  parroquia  de  Lestedo,  do  concello  de

Boqueixón. O ámbito de influencia do centro ten un carácter eminentemente rural e con baixa

densidade de poboación, aínda que nos últimos años a zona empeza a cobrar importancia como

lugar  de  segunda  residencia  para  habitantes  de  Santiago.  O  hábitat  é  disperso  con  dous

pequenos núcleos semiurbáns: Lestedo e Ponte Ulla.

A maioría do alumnado escolarízase no noso Centro desde a etapa de Educación Infantil ata a

E.S.O., agás aqueles que proceden de parroquias con outros centros: C.R.A. de Boqueixón-Vedra

en Lestedo, San Miguel de Sarandón, San Xián e San Fins de Sales; C.E.I.P. de Ortigueira en

Santa Cruz de Ribadulla, que se incorporan respectivamente en 1º de Primaria, 3º de Primaria e

en 1º de E.S.O.

Historicamente, Vedra foi un concello de tradición agrícola, especialmente os cultivos de horta,

froita  e  viña.  Hoxe  son  tamén  moi  importantes  as  industrias  de  transformación  de  produtos

agrícolas e gandeiros: queixerías, avícola, hortalizas, … ao que se engaden a industria madeireira

e a minería.  Pero é o sector servizos o que ocupa  a máis dun 53,5% da poboación activa,

mentres que o sector primario ocupa ao 13,2% e o sector secundario a un 33,3%. O foco de

demanda principal de produtos e man de obra está en Compostela e comarca.

A  nivel lingüístico, destaca o uso maioritario da lingua galega, segundo o estudo realizado no

curso 2007/08, pois aproximadamente o 80% das familias da comunidade educativa do CPI de

Vedra empregan como lingua habitual de relación o galego, mentres que un 10 % usan o castelán

e o outro 10 % as dúas linguas indistintamente.

Compre dicir que o concello conta tamén con Gardería Municipal en San Fins de Sales, así como

unha ludoteca e unha biblioteca municipais preto do colexio.

O  recinto  educativo  consta  de  dous  edificios  anexos  rodeados  de  escasas  zonas  verdes,

aparcamento e unha ampla zona de xogo cunha pista deportiva, un parque infantil, unha zona

asfaltada e o resto está en terra. 



1.2.- CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO.

 A incorporación á etapa de Educación Primaria e ao ritmo de traballo que conleva, vaille a esixir 

ao alumno que poña en marcha as potencialidades que ten. Atópase nun momento para aprender:

domina a linguaxe case coma un adulto, a súa forma de pensamento é moito máis rica e vai 

adquirindo habilidades para relacionarse cos demais.

Consolida hábitos básicos.

Fai uso dos procedementos perceptivos e do control da atención e da memoria.

Atópase nun estadio de operacións concretas,o que fai necesaria a manipulación para acadar o
que se propón.

Posúe intelixencia “práctica” polo que coñece a través da súa experiencia, empeza a usar a lóxica

Diferenza os feitos reais dos fantásticos.

Amosa interese polas aprendizaxes escolares.

Posúe grande curiosidade intelectual.

1.3.- PROFESORADO E GRUPOS QUE COMPOÑEN O SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA.

A.- PROFESORADO

No segundo curso de Primaria imparte docencia o seguinte profesorado:

- Mónica Diz (Titora de 2ºA).

- Carmen Areán (Especialista de Inglés) .

- Marisol López Tarrío (Especialista en Educación Musical)

- David Casal (Especialista en Educación Física).

- Covadonga Avello (Especialista en Relixión Católica).

- María Isabel Mourelle Mato (Especialista de Pedagoxía Terapéutica).

- Verónica Moreira Coello (Especialista de Audición e Linguaxe).

B.- GRUPOS

O curso de 2º de Educación primaria está formado por 25 alumnos.

2.- OBXECTIVOS DA ETAPA.

O Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Primaria establece uns obxectivos a acadar ao remate da etapa da educación primaria.

Tendo en conta estes obxectivos, tratarase de que en 2º de primaria se vaian acadando parte deles:

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



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

con elas.

• 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.

• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos no ámbito
escolar.

• Respectar  as  diferenzas  entre  as  persoas,  recoñecer  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con discapacidade
nin por outros motivos.

• Coñecer e utilizar a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en
ambas as dúas linguas.

• Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que
lles permita e comprender mensaxes sinxelas.

•  Iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais
de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións.

• Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais.

• Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 

• Utilizar  diferentes representacións e expresións artísticas e  iniciarse na construción de
propostas visuais e audiovisuais.

• 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
desenvolvemento persoal e social.

• Coñecer  e  valorar  os  animais  máis  próximos  ao  ser  humano  e  adoptar  modos  de
comportamento que favorezan o seu coidado.

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas
súas relacións coas demais persoas.

• Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos
accidentes de tráfico.

• Coñecer, algunhas singularidades culturais, lingüísticas,físicas e sociais de Galicia

3.- CONTRIBUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A competencia «supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación,

valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se

mobilizan  conxuntamente  para  lograr  unha  acción  eficaz».  Contémplanse,  pois,  como

coñecemento  na práctica, é dicir, un coñecemento adquirido a través da participación activa en

prácticas sociais e, como tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través



do currículo, como nos contextos educativos non formais e informais.

Esta programación contribuirá ao desenvolvemento das competencias clave en diferentes

aspectos que se detallan a continuación para cada unha delas:

COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• No compoñente lingüístico que comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a articulación

correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

• No compoñente pragmático-discursivo que comprende tres dimensións: a sociolingüística

(vinculada  coa  adecuada  produción  e  recepción  de  mensaxes  en  diferentes  contextos

sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as  microfuncións  comunicativas  e  os  esquemas  de

interacción),  e  a  discursiva  (que  inclúe  as  macrofuncións  textuais  e  as  cuestións

relacionadas cos xéneros discursivos). 

• No compoñente sociocultural que inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento

do mundo e a dimensión intercultural. 

• No compoñente estratéxico que permite ao individuo superar as dificultades e resolver os

problemas  que  xorden  no  acto  comunicativo.  Inclúe  tanto  destrezas  e  estratexias

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como destrezas

vinculadas co tratamento da información,  a lectura multimodal e a produción de textos

electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente as

estratexias xerais  de carácter  cognitivo,  metacognitivo e socioafectivas que o individuo

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas

estranxeiras.

• Nun compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a

actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA E  TECNOLOXÍA

Potenciarase  a capacidade  de aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas ferramentas  para

describir,  interpretar  e predicir  distintos  fenómenos no seu contexto,  así  como adquisición de

coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións e as

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. Incidirá no

dominio da destreza de crear de describir e dar explicacións matemáticas que levan implícitas a

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, ao

igual que a determinación de se as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que

se presentan. Fomentará as destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas e máquinas

tecnolóxicas, así como utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo; é dicir,

identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas

en probas e argumentos. 



APRENDER A APRENDER

Esta programación incidirá na adquisición de destrezas de autorregulacióne control inherentes á

competencia de aprender a aprender, que se concretan en estratexias de planificación nas cales

se reflicte a meta de aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto

aplicar para alcanzala; estratexias de supervisión desde as que o estudante vai examinando a

adecuación das  accións  que está  desenvolvendo e  a  aproximación á  meta,  e  estratexias  de

avaliación desde as cales se analiza tanto o resultado como do proceso que se levou a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

Influirase na adquisicón da habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes

sobre a sociedade, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis

diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para

interactuar con outras persoas e grupos conforme normas baseadas no respecto mutuo e en

conviccións  democráticas.  Ademais  de incluír  accións  a  un  nivel  máis  próximo e  mediato  ao

individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

Trátase, de preparar ao alumnado para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente

na vida cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao

compromiso de participación activa e democrática. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

Pontenciarase a capacidade de transformar ideas en actos, adquirindo conciencia da situación a

intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades

e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL

Favorecerase o coñecemento, comprensión, apreciación e valoración con espírito crítico, cunha

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como

fonte de enriquecemento e desfrute persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio

dos pobos

4.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE 

FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS



PERFIL COMPETENCIAL 

CC Comunicación Lingüística %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB1.1.1 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de
decisións.

5%

2º CN 2º-CNB2.1.1 - Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 5%

2º CN 2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 5%

2º CN 2º-CNB3.1.1 - Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno. 5%

2º CN 2º-CNB3.1.2 - Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes. 5%

2º CN 2º-CNB3.2.1 - Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno adoptando
hábitos de respecto.

5%

2º CN 2º-CNB4.1.1 - Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 5%

2º CN 2º-CNB5.2.1 - Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. 5%

2º CS 2º-CS4.3.2  -  Describe  algún  acontecemento  vivido  na  familia,  na  escola,  na  súa  contorna  ou  outros  feitos  próximos
expresándoos con criterios temporais.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.1.1 - Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación iniciándose no
emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións
sinxelas e as comunica.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.4.1 - Identifica a terminoloxía propia da área. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.1.1 - Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 3,03%

2º CS 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.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.4.1 - Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que se investigou na aula. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.5.2 - Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.6.1 - Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as características máis significativa
destes.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.7.1 - Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos que se destinan. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.1.1 - Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que é
unha localidade e un municipio.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.2.1 - Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do Concello. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.3.1 - Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento dunha convivencia pacifica 3,03%

2º CS 2º-CSB3.5.1 - Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade así como
algunha obra que sexa moi representativa na contorna próxima.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.6.1  -  Cita  algúns  cambios  que  provocaron,  nas  actividades  persoais  e  sociais,  a  evolución  dos  medios  de
comunicación.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.7.1 - Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, ferramentas que empregan e o
servizo que lle prestan á poboación.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.8.1 - Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de
transporte.

3,03%

2º CS 2º-CSB4.1.1 - Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida cotiá. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.5.1 - Explica que é un museo e cales son as súas funcións. 3,03%

2º EF 2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.1 - Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos e das 2,78%



demais.

2º EM 2º-EMB1.4.1 - Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.4.2 - Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 3,13%

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

4,17%

2º EP 2º-EPB1.2.1 - Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas. 4,17%

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

4,17%

2º EP 2º-EPB1.3.1 - Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 4,17%

2º EP 2º-EPB1.4.1 - Identifica diferentes formas de representación do espazo. 4,17%

2º LC 2º-LCB1.1.1 - Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.1.2 - Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.10.1 - Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.11.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.2.1 - Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando, de
xeito global, o valor comunicativo destes.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.2.2 - Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - diálogos -exposicións orais guiadas, con axuda,
cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.4.1 - Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.4.2 - Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.5.1 - Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e
social.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.5.2 - Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á forma da mensaxe e a súa intención
comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.5.3 - Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.1 - Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter información. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.2 - Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos medios
de comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.7.1  -  Reproduce de memoria textos literarios  ou non literarios,  sinxelos e breves,  axeitados aos seus gustos e
intereses.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.8.1 - Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.1 - Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, de diferente tipoloxía: noticias,
avisos, contos, poemas, anécdotas.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.2 - Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.1.1 - Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á súa
idade.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.1.2 - Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.2.1 - Identifica o tema dun texto sinxelo. 1,72%

2º LC 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).

1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.1 - Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.2 - Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións redundantes 1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.3 - Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece no texto. 1,72%



2º LC 2º-LCB2.4.1 - Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.4.2 - Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.5.1 - Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte informático para
obter información sobre libros do seu interese.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.6.1 - Coida, conserva e organiza os seus libros. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.1 - Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.2 - Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos moi sinxelos a partir da súa tipoloxía,
e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar información. 1,72%

2º LC 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

1,72%

2º LC 2º-LCB3.1.2 - Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 1,72%

2º LC 2º-LCB3.2.1 - Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros. 1,72%

2º LC 2º-LCB3.3.1 - Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión ortográfica na escritura de textos
sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e escolar.

1,72%

2º LC 2º-LCB3.6.1 - Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para escribir e presentar textos moi sinxelos. 1,72%

2º LC 2º-LCB34.1 - Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias realizadas: plantar fabas, cría de vermes de
seda.

1,72%

2º LC 2º-LCB34.2 - Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter redundante co contido. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.1.1 - Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, verbo. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.1.2 - Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao producir textos orais e escritos. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.2.1 - Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.2.2 - Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.2.3 - Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.3.1 - Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de textos
sinxelos.

1,72%

2º LC 2º-LCB4.4.1 - Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.4.2 - Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.4.3 - Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.5.1 - Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.6.1 - Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.1.1 - Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 1,72%

2º LC 2º-LCB5.2.1 - Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras
clásicas e literatura actual.

1,72%

2º LC 2º-LCB5.2.2 - Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios (personificacións) 1,72%

2º LC 2º-LCB5.3.1 - Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.5.1 - Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.6.1 - Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.7.1 - Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.8.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como 1,72%



recurso de lecer persoal.

2º LG 2º-LGB1.1.1 - Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da radio ou da televisión,
próximos á experiencia infantil.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.1.2 - Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.10.1  -  Identifica  a  lingua  galega  oral  con  diversos  contextos  profesionais:  sanidade,  educación,  medios  de
comunicación...

1,61%

2º LG 2º-LGB1.10.2 - Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.2.1 - Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos
sonoros de carácter redundante.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.2 - Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo e pregunta, se é preciso,
para verificar a súa comprensión.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.3 - Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións, sen interromper. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da persoa que fala. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.4 - Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.5  -  Mantén  o  tema nun intercambio comunicativo  oral,  mostra  interese,  unha actitude receptiva  de escoita  e
respecta as opinións das demais persoas.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.6 - Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.6.1 - Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e
solicitar axuda.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da
lingua galega.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.9.1 - Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.9.2 - Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.1.1 - Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia
do alumnado, procedentes dos medios de comunicación.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.1.2  -  Comprende  informacións  concretas  en  textos  sinxelos,  propios  de  situacións  cotiás,  como  invitacións,
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas.

1,61%

2º LG 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).

1,61%

2º LG 2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.3.1 - Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.3.2 - Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.3.3 - Fai lecturas dramatizadas de textos. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.1 - Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e
mellora.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.2 - Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de aula e de centro, como instrumento cotián de busca de
información e fonte de recursos textuais diversos

1,61%

2º LG 2º-LGB2.5.1 - Coida, conserva e organiza os seus libros. 1,61%



2º LG 2º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.7.1 - Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus gustos e preferencias. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.3  -  Usa  nos  seus  escritos  o  punto,  a  coma,  dous  puntos,  puntos  suspensivos,  signos  de  exclamación  e
interrogación.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.5 - Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) ou
cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.4.1 - Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.5.1 - Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e
calidade caligráfica.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.5.2 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.1 - Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.2 - Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.3 - Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.4 - Sinala o xénero e número de palabras dadas 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB4.3.1 - Recoñece a relación entre son e grafía. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.3.2 - Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.4.1 - Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.5.1 - Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas
e xogos de sorte; usando modelos.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo
persoal.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.2.1  -  Le de forma guiada,  textos en silencio,  adecuados aos intereses infantís,  para chegar  progresivamente á
autonomía lectora

1,61%

2º LG 2º-LGB5.2.2 - Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á
expresividade lectora.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.3.1 -  Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir  de modelos sinxelos dados,  para comunicar
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.4.1 - Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.5.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como recurso de gozo persoal. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.6.1  -  Amosa curiosidade por  coñecer  outros  costumes  e formas de relación social,  respectando  e valorando a
diversidade cultural.

1,61%

2º MT 2º-MTB1.1.1 - Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números ata o 999. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 3,13%



2º PLE 2º-PLEB1.1  -  Comprende  a  información  esencial  dun  conto,  rima  ou  canción  moi  breves,  e  moi  sinxelos,  previamente
traballados,  emitidos  lentamente,  cunha  pronuncia  ben  articulada,  e  con apoios visuais  moi  redundantes  que  axuden á
comprensión.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB1.2 - Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB1.3 - Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB1.4 - Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close the book, sit
down).

2,94%

2º PLE 2º-PLEB2.1 - Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a un
mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas
preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB2.2 - Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos). 2,94%

2º PLE 2º-PLEB3.1 - Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas traballados previamente de
forma oral.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB3.2 - Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes
principais.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB3.3 - Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes que o ilustran. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB3.4  -  Le  en  voz  alta  textos  sinxelos  e  previamente  traballados  de  forma  oral,  con  entoación  e  pronuncia
comprensibles.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB4.1 - Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB4.2 - Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un modelo dado e respectando a
estrutura gramatical máis sinxela.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB4.3 - Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da
escritura.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB4.4 - Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...). 2,94%

2º PLE 2º-PLEB4.5 - Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que se observa a reparación
da ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se
é o caso.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas)
e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi sinxelas 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.11 - Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula
e expresar e preguntar cantidades.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.12 - Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións, etc. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.13 - Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored...). 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler
textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente de forma oral

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.15 - Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de aula. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.16 - Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.2 - Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.3 - Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e do e das demais 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.4 - Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, Thank you, escuse me...) 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.5 - Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa idade con imaxes ilustrativas que
clarifican o seu significado.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.6 - Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.7 - Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha terceira persoa. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.8 - Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.9 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente
os nexos máis básicos.

2,94%



2º REC 2º-REC-B1.1.1 - Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e as persoas da súa contorna. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.2.1 - Descobre a nomea situacións nas que necesita das persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.1 - Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.3 - Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratuidade de Deus pola súa amizade. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.1 - Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.1 - Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.3.1 - Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de Israel. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.1 - Le e expresa, verbal ou gráficamente o relato da Anunciación. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.3.1 - Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos personaxes o valor profundo
do Nadal.

4,55%

2º REC 2º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 4,55%

2º REC 2º-REC-B4.1.2 - Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 4,55%

2º REC 2º-REC-B4.2.1 - Asocia os elementos materiais do auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental. 4,55%

2º VSC 2º-VSCB1.1.1 - Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en composicións libres. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.3 - Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.4 - Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez
que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.5.2 - Define e formula claramente problemas de convivencia. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.1.1 - Expresar con claridade sentimentos e emocións. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.1.3 - Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.2.1 - Emprega a linguaxe positiva. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera as normas da aula. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración das normas da aula 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e
exponas oralmente.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.4 - Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en conta os sentimentos básicos das partes. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.6.1 - Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.7.2 - Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.7.3 - Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis frecuentes. 2,5



PERFIL COMPETENCIAL 
CC Matemática, ciencia e tecnoloxía %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB1.1.1 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma 
de decisións.

5%

2º CN 2º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

5%

2º CN 2º-CNB2.1.1 - Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 5%

2º CN 2º-CNB2.1.2 - Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais. 5%

2º CN 2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 5%

2º CN 2º-CNB2.2.1 - Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención. 5%

2º CN 2º-CNB2.2.2 - Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 5%

2º CN 2º-CNB2.3.1 - Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de merendas na escola. 5%

2º CN 2º-CNB3.1.1 - Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno. 5%

2º CN 2º-CNB3.1.2 - Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes. 5%

2º CN 2º-CNB3.2.1 - Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno 
adoptando hábitos de respecto.

5%

2º CN 2º-CNB4.1.1 - Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 5%

2º CN 2º-CNB4.1.2 - Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.1 - Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en situacións da vida cotián. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.2 - Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 5%

2º CN 2º-CNB5.1.1 - Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios que producen na vida 
cotiá.

5%

2º CN 2º-CNB5.1.2 - Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada profesión, a 
responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos sexistas.

5%

2º CN 2º-CNB5.1.3 - Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións que poden xerar risco e estereotipos 
sexistas.

5%

2º CN 2º-CNB5.2.1 - Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. 5%

2º CN 2º-CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 5%

2º CS 2º-CS4.3.2 - Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou outros feitos próximos 
expresándoos con criterios temporais.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.1.1 - Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación iniciándose 
no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.4.1 - Identifica a terminoloxía propia da área. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.1.1 - Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.2.1 - Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga 
doce e salgada no territorio.

3,03%

2º CS 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.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.4.1 - Nomea os elementos e as características básicas dos ecosistemas sobre os que se investigou na aula. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.5.1 - Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.5.2 - Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 3,03%



2º CS 2º-CSB2.5.3 - Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.6.1 - Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece as características máis 
significativa destes.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.7.1 - Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns usos aos que se destinan. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.8.1 - Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar posibles itinerarios de 
acceso desde a súa casa.

3,03%

2º CS 2º-CSB4.1.1 - Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas da vida cotiá. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.2.1 - Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.3.1 - Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, 
feitos ou acontecementos sobre os que se investigou.

3,03%

2º EM 2º-EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.1 - Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.3 - Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a 
clave de sol.

2º EP 2º-EPB2.5.1 - Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 4,17%

2º LG 2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 1,61%

2º MT 2º-MTB1.1.1 - Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 3,13%

2º MT 2º-MTB1.2.1 - Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en 
calquera aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas.

3,13%

2º MT 2º-MTB1.3.1 - Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números ata o 999. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.2 - Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.3 - Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.1 - Utiliza os números ordinais en contextos reais. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.3 - Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.4 - Identifica os números pares e os impares. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.1 - . Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 
contextualizados.

3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.2 - Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados.

3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.3 - Resolve operacións con cálculo mental. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º MT 2º-MTB3.1.1 - Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de lonxitude. 3,13%

2º MT 2º-MTB3.2.1 - Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida de peso. 3,13%

2º MT 2º-MTB3.3.1 - Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de capacidade 3,13%

2º MT 2º-MTB3.4.1 - Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos) 3,13%

2º MT 2º-MTB3.4.2 - Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais axeitadas e as súas relación. 3,13%



2º MT 2º-MTB3.5.1 - Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como figuradas.

3,13%

2º MT 2º-MTB3.6.1 - Resolve problemas sinxelos de medida. 3,13%

2º MT 2º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados.

3,13%

2º MT 2º-MTB4.1.1 - Completa figuras partindo do seu eixe de simetría. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.2.1 - Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.3.1 - Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno inmediato. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.4.1 - Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.5.1 - Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.5.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º MT 2º-MTB5.1.1 - Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 3,13%

2º MT 2º-MTB5.1.2 - Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. 3,13%

2º MT 2º-MTB5.2.1 - Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible. 3,13%

2º REC 2º-REC-B.4.4.1 - Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 4,55%

PERFIL COMPETENCIAL 
CC: Aprender a aprender %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB1.1.1 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

5%

2º CN 2º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

5%

2º CN 2º-CNB2.2.1 - Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.1 - Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en situacións da vida cotián. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.2 - Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 5%

2º CS 2º-CSB1.1.1 - Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación iniciándose no 
emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten 
iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades

3,03%

2º CS 2º-CSB1.2.1 - Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, construtivo e 
solidario, valorando o esforzo e o coidado do material.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.3.1 - Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.2.1 - Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e 
salgada no territorio.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.8.1 - Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar posibles itinerarios de acceso 
desde a súa casa.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.7.2 - Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que prestan servizos. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.8.1 - Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de 
transporte.

3,03%

2º CS 2º-CSB4.2.1 - Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo. 3,03%

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios.

2,78%



2º EF 2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.1 - Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.1 - Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 
clase.

2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.1 - Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.2 - Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de sustentación estable. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.3 - Iníciase no equilibrio dinámico. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se 
adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando
os xestos axeitados.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.1 - Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.2.1 - Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 
practicando.

2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.1 - Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e diferenzas. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.2 - Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.3.1 - Realiza actividades no medio natural. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 2,78%



2º EM 2º-EMB1.1.1 - Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.3.1 - Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas 
funcións, respectando e valorando os seus respectivos traballos.

3,13%

2º EM 2º-EMB1.5.1 - Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, 
forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.1.2 - Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.2.1 - Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos 
instrumentos da aula.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.2 - Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.3 - Fai de xeito consciente o proceso da respiración. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.3 - Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave 
de sol.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.4 - Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas 
instrumentais, con identificación da súa grafía.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.5 - Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e 
imaxes, con identificación da súa grafía.

3,13%

2º EP 2º-EPB1.5.1 - Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.1 - Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.2 - Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.3 - Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no 
círculo cromático, e utilízaas con sentido nas súas obras.

4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.4 - Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes coñecementos para transmitir diferentes 
sensacións nas composicións plásticas que realiza.

4,17%

2º EP 2º-EPB2.3.1 - Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras bidimensionais e tridimensionais. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.3.2 - Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e precisión. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.2 - Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.3 - Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. 4,17%

2º LC 2º-LCB1.1.1 - Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.1.2 - Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.11.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - diálogos -exposicións orais guiadas, con axuda,
cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.5.1 - Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e 
social.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.5.2 - Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos, folletos.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.1 - Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter información. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.2 - Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos medios
de comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.7.1 - Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e 
intereses.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.1 - Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, de diferente tipoloxía: noticias, 
avisos, contos, poemas, anécdotas.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.2 - Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 1,72%



2º LC 2º-LCB2.2.1 - Identifica o tema dun texto sinxelo. 1,72%

2º LC 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).

1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.1 - Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un texto. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.2 - Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións redundantes 1,72%

2º LC 2º-LCB2.3.3 - Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que aparece no texto. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.5.1 - Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte informático para 
obter información sobre libros do seu interese.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.1 - Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.2 - Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos moi sinxelos a partir da súa tipoloxía,
e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar información. 1,72%

2º LC 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

1,72%

2º LC 2º-LCB3.1.2 - Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 1,72%

2º LC 2º-LCB3.3.1 - Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión ortográfica na escritura de textos 
sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e escolar.

1,72%

2º LC 2º-LCB3.6.1 - Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para escribir e presentar textos moi sinxelos. 1,72%

2º LC 2º-LCB34.1 - Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias realizadas: plantar fabas, cría de vermes de 
seda.

1,72%

2º LC 2º-LCB34.2 - Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter redundante co contido. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.5.1 - Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.6.1 - Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.2.1 - Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual.

1,72%

2º LC 2º-LCB5.2.2 - Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios (personificacións) 1,72%

2º LC 2º-LCB5.5.1 - Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.7.1 - Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 1,72%

2º LG 2º-LGB1.1.1 - Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia infantil.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.2.1 - Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos 
sonoros de carácter redundante.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.2 - Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo e pregunta, se é preciso,
para verificar a súa comprensión.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.3 - Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.6 - Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.6.1 - Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 
solicitar axuda.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da 
lingua galega.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.1.3 - Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con finalidade didáctica como os 1,61%



de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións).

2º LG 2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.3.1 - Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.1 - Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e 
mellora.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.2 - Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de aula e de centro, como instrumento cotián de busca de
información e fonte de recursos textuais diversos

1,61%

2º LG 2º-LGB2.5.1 - Coida, conserva e organiza os seus libros. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.5 - Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) ou 
cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.5.1 - Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e 
calidade caligráfica.

1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.1 - Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.2 - Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.3 - Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.1.4 - Sinala o xénero e número de palabras dadas 1,61%

2º LG 2º-LGB4.3.1 - Recoñece a relación entre son e grafía. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.3.2 - Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 1,61%

2º LG 2º-LGB4.5.1 - Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas 
e xogos de sorte; usando modelos.

1,61%

2º MT 2º-MTB1.2.1 - Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera 
aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas.

3,13%

2º MT 2º-MTB1.3.1 - Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.2 - Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.1.3 - Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes 3,13%

2º MT 2º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.1 - . Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas contextualizados. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.2 - Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na resolución de problemas 
contextualizados.

3,13%

2º MT 2º-MTB2.3.3 - Resolve operacións con cálculo mental. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 3,13%

2º MT 2º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º MT 2º-MTB3.4.2 - Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas temporais axeitadas e as súas relación. 3,13%



2º MT 2º-MTB3.5.1 - Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como figuradas.

3,13%

2º MT 2º-MTB3.6.1 - Resolve problemas sinxelos de medida. 3,13%

2º MT 2º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados.

3,13%

2º MT 2º-MTB4.2.1 - Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.3.1 - Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno inmediato. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.4.1 - Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.5.1 - Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados. 3,13%

2º MT 2º-MTB4.5.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º MT 2º-MTB5.1.1 - Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 3,13%

2º MT 2º-MTB5.1.2 - Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. 3,13%

2º MT 2º-MTB5.2.1 - Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e suceso imposible. 3,13%

2º PLE 2º-PLEB1.3 - Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.

2º PLE 2º-PLEB3.3 - Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do titulo do mesmo e das imaxes que o ilustran.

2º PLE 2º-PLEB3.4 - Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles.

2º PLE 2º-PLEB4.3 - Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da 
escritura.

2º PLE 2º-PLEB4.4 - Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...).

2º PLE 2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas) 
e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

2º PLE 2º-PLEB5.13 - Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored...).

2º REC 2º-REC-B.4.3.1 - Relaciona a unidade da Igrexa coa a unidade dos órganos do seu propio corpo. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.1.1 - Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e as persoas da súa contorna. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.2.1 - Descobre a nomea situacións nas que necesita das persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.3.1 - Valora e agradece que Deus creoulle para ser feliz. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.1 - Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.2.1 - Identifica os signos do Advento como tempo de espera. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.2.2 - Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 4,55%

2º REC 2º-REC-B4.1.2 - Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 4,55%

2º REC 2º-REC-B4.2.1 - Asocia os elementos materiais do auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental. 4,55%

2º VSC 2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para transformalos. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.2 - Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta durante o traballo individual e grupal. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.3.2 - Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha autoavaliación responsable da execución das 
tarefas.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.1.2 - Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais para expresar opinións, 
sentimentos e emocións.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 2,5%



PERFIL COMPETENCIAL 
CC: Competencia Dixital %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB5.2.1 - Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso. 5%

2º CN 2º-CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 5%

2º CS 2º-CSB1.1.1 - Fai conxecturas, predicións e recolle información a través da observación e experimentación iniciándose no 
emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.1.1 - Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.2.1 - Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e 
salgada no territorio.

3,03%

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios.

2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.1 - Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.2 - Presenta os seus traballos atendendo as pautas proporcionadas, con orde, estrutura e limpeza. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.2 - Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 2,78%

2º EM 2º-EMB1.1.4 - Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.5.3 - Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 3,13%

2º EP 2º-EPB2.6.2 - Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por medios audiovisuais. 4,17%

2º LC 2º-LCB1.6.1 - Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter información. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.2 - Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos medios 
de comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.5.1 - Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte informático para 
obter información sobre libros do seu interese.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para buscar información. 1,72%

2º LC 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

1,72%

2º LC 2º-LCB3.6.1 - Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para escribir e presentar textos moi sinxelos. 1,72%

2º LC 2º-LCB34.2 - Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con imaxes de carácter redundante co contido. 1,72%

2º LC 2º-LCB4.5.1 - Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 1,72%

2º LG 2º-LGB1.2.1 - Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos 
sonoros de carácter redundante.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.1.1 - Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado, procedentes dos medios de comunicación.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.4.1 - Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.5.1 - Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e 
calidade caligráfica.

1,61%

2º MT 2º-MTB1.3.1 - Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas.

2º REC 2º-REC-B.4.3.2 - Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como Pai de todos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.2 - Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.1 - Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 4,55%



2º REC 2º-RECB-1.4.2 - Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na Creación. 4,55%

PERFIL COMPETENCIAL 

CC: Conciencia e expresións culturais %

Nivel Área Estándares

2º CS 2º-CSB3.5.1 - Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade así como 
algunha obra que sexa moi representativa na contorna próxima.

3,03%

2º CS 2º-CSB4.4.1 - Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para entender a historia da vida humana. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.5.2 - Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio. 3,03%

2º EF 2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, iniciando
os xestos axeitados.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.2 - Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 2,78%

2º EM 2º-EMB1.1.1 - Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.1.2 - Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte,
piano, agudo e grave.

3,13%

2º EM 2º-EMB1.1.3 - Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.1.4 - Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.1.5 - Identifica voces masculinas, femininas e infantís. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.3.1 - Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas 
funcións, respectando e valorando os seus respectivos traballos.

3,13%

2º EM 2º-EMB1.4.1 - Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que suscitou. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.4.2 - Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.5.1 - Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, 
forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.

3,13%

2º EM 2º-EMB1.5.2 - Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.5.3 - Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.6.1 - Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias.

2º EM 2º-EMB2.1.1 - Repite esquemas rítmicos escoitados. 3,13%



2º EM 2º-EMB2.2.1 - Consegue tocar algún fragmento melódico ou rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos 
instrumentos da aula.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.1 - Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.2 - Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.4 - Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.1 - Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.2 - Identifica a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos 3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.3 - Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave 
de sol.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.4 - Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas 
instrumentais, con identificación da súa grafía.

3,13%

2º EM 2º-EMB2.4.5 - Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves e 
imaxes, con identificación da súa grafía.

3,13%

2º EM 2º-EMB3.1.1 - Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 3,13%

2º EM 2º-EMB3.2.1 - Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 3,13%

2º EM 2º-EMB3.2.2 - Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música. 3,13%

2º EM 2º-EMB3.2.3 - Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións. 3,13%

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

4,17%

2º EP 2º-EPB1.2.1 - Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas. 4,17%

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

4,17%

2º EP 2º-EPB1.3.1 - Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. 4,17%

2º EP 2º-EPB1.3.2 - Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 4,17%

2º EP 2º-EPB1.4.1 - Identifica diferentes formas de representación do espazo. 4,17%

2º EP 2º-EPB1.4.2 - Representa de diferentes maneiras o espazo. 4,17%

2º EP 2º-EPB1.5.1 - Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.1 - Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.2 - Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.3 - Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no 
círculo cromático, e utilízaas con sentido nas súas obras.

4,17%

2º EP 2º-EPB2.1.4 - Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica estes coñecementos para transmitir diferentes 
sensacións nas composicións plásticas que realiza.

4,17%

2º EP 2º-EPB2.2.1 - Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o imaxinario. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.2.2 - Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e social. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.3.1 - Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras bidimensionais e tridimensionais. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.3.2 - Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e precisión. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.2 - Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.4.3 - Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das formas. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.5.1 - Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 4,17%



2º EP 2º-EPB2.6.1 - Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.6.2 - Deseña sinxelas creacións plásticas despois de recoller información por medios audiovisuais. 4,17%

2º LC 2º-LCB1.7.1 - Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, axeitados aos seus gustos e 
intereses.

1,72%

2º LC 2º-LCB5.1.1 - Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 1,72%

2º LC 2º-LCB5.2.1 - Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual.

1,72%

2º LC 2º-LCB5.3.1 - Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, adiviñas. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.5.1 - Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.7.1 - Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.8.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como 
recurso de lecer persoal.

1,72%

2º LG 2º-LGB1.10.1 - Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, medios de 
comunicación...

1,61%

2º LG 2º-LGB1.10.2 - Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.4 - Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.5 - Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha actitude receptiva de escoita e 
respecta as opinións das demais persoas.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.6 - Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da 
lingua galega.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB4.4.1 - Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas 
e xogos de sorte; usando modelos.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo 
persoal.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.2.1 - Le de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á 
autonomía lectora

1,61%

2º LG 2º-LGB5.2.2 - Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á 
expresividade lectora.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.3.1 - Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos sinxelos dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.5.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como recurso de gozo persoal. 1,61%

2º LG 2º-LGB5.6.1 - Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a 
diversidade cultural.

1,61%

2º REC 2º-REC-B.4.3.2 - Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como Pai de todos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B.4.4.1 - Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.1 - Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.3 - Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratuidade de Deus pola súa amizade. 4,55%



2º REC 2º-REC-B2.1.1 - Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.2 - Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.1 - Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.2 - Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o coidado e o acompañamento de
Deus.

4,55%

2º REC 2º-REC-B2.3.1 - Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de Israel. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.1 - Le e expresa, verbal ou gráficamente o relato da Anunciación. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.2 - Dramatiza a misión dos personaxes que intervienen na Anunciación. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.2.1 - Identifica os signos do Advento como tempo de espera. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.3.1 - Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos personaxes o valor profundo 
do Nadal.

4,55%

2º REC 2º-REC-B4.2.1 - Asocia os elementos materiais do auga, a luz e o óleo co seu significado sacramental. 4,55%

2º REC 2º-RECB-1.4.2 - Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na Creación. 4,55%

PERFIL COMPETENCIAL 

CC: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB1.1.1 - Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

5%

2º CN 2º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

5%

2º CN 2º-CNB4.1.2 - Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.1 - Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza en situacións da vida cotián. 5%

2º CN 2º-CNB4.2.2 - Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos cotiáns. 5%

2º CS 2º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten 
iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades

3,03%

2º CS 2º-CSB2.8.1 - Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a escola e deseñar posibles itinerarios de acceso 
desde a súa casa.

3,03%

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios.

2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.1 - Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.1 - Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se
adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.1 - Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 2,78%



2º EF 2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.1 - Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e diferenzas. 2,78%

2º LC 2º-LCB1.11.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - diálogos -exposicións orais guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.1 - Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e social, de diferente tipoloxía: noticias, 
avisos, contos, poemas, anécdotas.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.9.2 - Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 1,72%

2º LC 2º-LCB3.3.1 - Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión ortográfica na escritura de textos 
sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e escolar.

1,72%

2º LC 2º-LCB5.5.1 - Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 1,72%

2º LG 2º-LGB1.3.3 - Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da 
lingua galega.

1,61%

2º LG 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).

1,61%

2º LG 2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.5 - Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) 
ou cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa 
experiencia.

1,61%

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.4.1 - Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido. 1,61%

2º MT 2º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º MT 2º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados.

3,13%

2º MT 2º-MTB4.5.2 - Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto.

3,13%

2º REC 2º-REC-B.4.4.1 - Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.2 - Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.2 - Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o coidado e o acompañamento 
de Deus.

4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.2 - Dramatiza a misión dos personaxes que intervienen na Anunciación. 4,55%

2º REC 2º-RECB-1.4.2 - Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na Creación. 4,55%



2º VSC 2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para transformalos. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.2 - Motívase mediante estratexias sinxelas de pensamento en voz alta durante o traballo individual e grupal. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.3 - Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.3.1 - Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.4.2 - Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.5.1 - Participa con interese na resolución de problemas escolares. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.1.2 - Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais para expresar opinións, 
sentimentos e emocións.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.4.1 - Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.5.1 - Forma parte activa das dinámicas do grupo. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.5.2 - Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 
mutua.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.1.1 - Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes coas 
normas de convivencia escolares.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración das normas da aula 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.1 - Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha independencia adecuada á súa idade. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e 
exponas oralmente.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.3 - Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.5.2 - Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna 
e a imposibilidade de xogar.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.6.2 - Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.7.1 - Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr accidentes domésticos. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.7.2 - Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida. 2,5%

PERFIL COMPETENCIAL EN BRUTO CON TÓDOLOS ESTÁNDARES 5%

CC: Sociais e cívicas %

Nivel Área Estándares

2º CN 2º-CNB1.2.1 - Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as 
normas de convivencia.

5%

2º CN 2º-CNB2.1.1 - Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 5%

2º CN 2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 5%

2º CN 2º-CNB2.2.1 - Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa prevención. 5%

2º CN 2º-CNB2.2.2 - Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 5%

2º CN 2º-CNB3.2.1 - Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación, seres vivos do seu contorno adoptando 
hábitos de respecto.

5%



2º CN 2º-CNB4.1.1 - Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 5%

2º CN 2º-CNB4.1.2 - Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 5%

2º CN 2º-CNB5.1.1 - Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os beneficios que producen na vida cotiá. 5%

2º CN 2º-CNB5.1.2 - Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada profesión, a responsabilidade e
a contribución social, evitando estereotipos sexistas.

5%

2º CN 2º-CNB5.1.3 - Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións que poden xerar risco e estereotipos 
sexistas.

5%

2º CS 2º-CS4.3.2 - Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou outros feitos próximos 
expresándoos con criterios temporais.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten 
iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades

3,03%

2º CS 2º-CSB1.2.1 - Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, construtivo e 
solidario, valorando o esforzo e o coidado do material.

3,03%

2º CS 2º-CSB1.4.1 - Identifica a terminoloxía propia da área. 3,03%

2º CS 2º-CSB2.1.2 - Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 3,03%

2º CS 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.

3,03%

2º CS 2º-CSB2.5.3 - Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.1.1 - Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas formas de goberno e diferencia entre que é
unha localidade e un municipio.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.2.1 - Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do Concello. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.3.1 - Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento dunha convivencia pacifica 3,03%

2º CS 2º-CSB3.4.1 - Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas individuais nos grupos aos que pertence e 
cos que convive, nos xogos e nas tarefas escolares.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.5.1 - Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidade así como 
algunha obra que sexa moi representativa na contorna próxima.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.6.1 - Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, a evolución dos medios de 
comunicación.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.7.1 - Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, ferramentas que empregan e o
servizo que lle prestan á poboación.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.7.2 - Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos que prestan servizos. 3,03%

2º CS 2º-CSB3.8.1 - Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de 
transporte.

3,03%

2º CS 2º-CSB3.8.2 - Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus elementos. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.3.1 - Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no tempo de obxectos, persoas, feitos 
ou acontecementos sobre os que se investigou.

3,03%

2º CS 2º-CSB4.4.1 - Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para entender a historia da vida humana. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.5.1 - Explica que é un museo e cales son as súas funcións. 3,03%

2º CS 2º-CSB4.5.2 - Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e ocio. 3,03%

2º EF 2º-EFB1.1.1 - Investiga, reflexiona e debate de forma guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe corporal dos 
modelos publicitarios.

2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.2 - Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.3 - Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.1.4 - Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica deportiva. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.2.3 - Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as opinións dos e das
demais.

2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.1 - Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora da competencia motriz. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.2 - Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 2,78%



2º EF 2º-EFB1.3.3 - Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.4 - Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases. 2,78%

2º EF 2º-EFB1.3.5 - Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das competicións con deportividade. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.1.1 - Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de competencia motriz entre os nenos e nenas da 
clase.

2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.1 - Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.2 - Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade en base de sustentación estable. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.3 - Iníciase no equilibrio dinámico. 2,78%

2º EF 2º-EFB2.2.4 - Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas motrices que se
adapten ás características deses estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.1 - Desprázase de distintas formas, variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación espacial. 2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.2 - Salta de distintas formas, variando os puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con coordinación e boa 
orientación espacial.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.3 - Realiza as habilidades que impliquen manexo de obxectos con coordinación dos segmentos corporais, 
iniciando os xestos axeitados.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.4 - Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal variando os puntos de apoio, con coordinación e boa orientación 
espacial.

2,78%

2º EF 2º-EFB3.1.5 - Equilibra o corpo en distintas posturas intentando controlar a tensión, a relaxación e a respiración. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.1 - Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento con desinhibición e espontaneidade. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.2 - Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela. 2,78%

2º EF 2º-EFB4.1.3 - Realiza bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras culturas. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.2 - Adopta hábitos alimentarios saudables 2,78%

2º EF 2º-EFB5.1.3 - Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde. 2,78%

2º EF 2º-EFB5.2.1 - Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades físicas que vai coñecendo e 
practicando.

2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.1 - Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.1.2 - Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.1 - Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas características e diferenzas. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.2 - Investiga e coñece xogos tradicionais de Galicia. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.2.3 - Realiza distintos xogos tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.3.1 - Realiza actividades no medio natural. 2,78%

2º EF 2º-EFB6.3.2 - Coñece o coidado e respecto do medio ao efectuar algunha actividade fóra do centro. 2,78%

2º EM 2º-EMB1.2.1 - Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 3,13%

2º EM 2º-EMB1.3.2 - Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora de orquestra, instrumentista e público, así como as súas 
funcións, respectando e valorando os seus respectivos traballos.

3,13%

2º EM 2º-EMB1.4.3 - Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos e outras representacións musicais. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.1.2 - Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe. 3,13%

2º EM 2º-EMB2.3.1 - Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas. 3,13%

2º EM 2º-EMB3.1.1 - Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa música. 3,13%

2º EM 2º-EMB3.1.2 - Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e respectando as 
normas e as intervencións das demais persoas.

3,13%



2º EP 2º-EPB2.2.2 - Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e social. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.7.1 - Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 4,17%

2º EP 2º-EPB2.8.1 - Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo. 4,17%

2º LC 2º-LCB1.1.1 - Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.1.2 - Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.10.1 - Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.11.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 1,72%

2º LC 2º-LCB1.3.1 - Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - diálogos -exposicións orais guiadas, con 
axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e da comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB1.6.2 - Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos 
medios de comunicación.

1,72%

2º LC 2º-LCB2.6.1 - Coida, conserva e organiza os seus libros. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.1 - Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 1,72%

2º LC 2º-LCB2.7.2 - Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes textos moi sinxelos a partir da súa 
tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade.

1,72%

2º LC 2º-LCB3.2.1 - Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.7.1 - Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 1,72%

2º LC 2º-LCB5.8.1 - Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como 
recurso de lecer persoal.

1,72%

2º LG 2º-LGB1.1.2 - Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte de información. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.10.2 - Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.2.1 - Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos 
sonoros de carácter redundante.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións, sen interromper. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da persoa que fala. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.4 - Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.5 - Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha actitude receptiva de escoita e 
respecta as opinións das demais persoas.

1,61%

2º LG 2º-LGB1.5.6 - Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.9.1 - Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. 1,61%

2º LG 2º-LGB1.9.2 - Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao xénero, ás razas e ás etnias. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.1.1 - Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado, procedentes dos medios de comunicación.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.1 - Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e 
mellora.

1,61%

2º LG 2º-LGB2.4.2 - Coñece, de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca de aula e de centro, como instrumento cotián de busca 
de información e fonte de recursos textuais diversos

1,61%



2º LG 2º-LGB2.5.1 - Coida, conserva e organiza os seus libros. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer. 1,61%

2º LG 2º-LGB2.7.2 - Explica dun xeito moi sinxelo as súas preferencias lectoras. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 1,61%

2º LG 2º-LGB3.5.2 - Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 1,61%

2º LG 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.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.3.1 - Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos sinxelos dados, para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas.

1,61%

2º LG 2º-LGB5.5.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como recurso de gozo persoal. 1,61%

2º MT 2º-MTB3.5.1 - Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais como figuradas.

3,13%

2º PLE 2º-PLEB2.3 - Amosa unha actitude de escoita atenta 2,94%

2º PLE 2º-PLEB2.5 - Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.1 - Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas)
e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.10 - Diferenza preguntas e respostas moi sinxelas 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.12 - Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións, etc. 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.14 - Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente de forma oral

2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.2 - Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.4 - Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, Thank you, escuse me...) 2,94%

2º PLE 2º-PLEB5.9 - Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente 
os nexos máis básicos.

2,94%

2º REC 2º-REC-B.4.3.1 - Relaciona a unidade da Igrexa coa a unidade dos órganos do seu propio corpo. 4,55%

2º REC 2º-REC-B.4.3.2 - Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como Pai de todos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B.4.4.1 - Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.1.1 - Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e as persoas da súa contorna. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.2.1 - Descobre a nomea situacións nas que necesita das persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.3.1 - Valora e agradece que Deus creoulle para ser feliz. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.1 - Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 4,55%

2º REC 2º-REC-B1.4.3 - Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratuidade de Deus pola súa amizade. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.1.1 - Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.1 - Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 4,55%

2º REC 2º-REC-B2.2.2 - Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o coidado e o acompañamento 
de Deus.

4,55%

2º REC 2º-REC-B2.3.1 - Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de Israel. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.1 - Le e expresa, verbal ou gráficamente o relato da Anunciación. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.1.2 - Dramatiza a misión dos personaxes que intervienen na Anunciación. 4,55%



2º REC 2º-REC-B3.2.1 - Identifica os signos do Advento como tempo de espera. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.2.2 - Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 4,55%

2º REC 2º-REC-B3.3.1 - Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos personaxes o valor profundo
do Nadal.

4,55%

2º REC 2º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 4,55%

2º REC 2º-REC-B4.1.2 - Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 4,55%

2º REC 2º-RECB-1.4.2 - Identifica e representa gráficamente os dons que Deus fai ao home na Creación. 4,55%

2º VSC 2º-VSCB1.1.1 - Recoñece e describe verbalmente os seus estados de ánimo en composicións libres. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias sinxelas para transformalos. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.2.4 - Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.3.1 - Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.3.2 - Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha autoavaliación responsable da execución das 
tarefas.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas de actuación. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.4.2 - Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.5.1 - Participa con interese na resolución de problemas escolares. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB1.5.2 - Define e formula claramente problemas de convivencia. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.1.3 - Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.2.1 - Emprega a linguaxe positiva. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.3.1 - Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.4.1 - Identifica distintas maneiras de ser e actuar. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.4.2 - Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.5.1 - Forma parte activa das dinámicas do grupo. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB2.5.2 - Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza 
mutua.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.1.1 - Establece relacións de confianza cos iguais e as persoas adultas. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.2.2 - Respecta as regras durante o traballo en equipo. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera as normas da aula. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica procesos de razoamento sinxelos para valorar se determinadas condutas son acordes coas 
normas de convivencia escolares.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración das normas da aula 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.3.4 - Respecta as normas do centro escolar. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.1 - Resolve problemas persoais da vida escolar mantendo unha independencia adecuada á súa idade. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na medida das súas posibilidades e 
exponas oralmente.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.4.3 - Identifica as emocións e os sentimentos das partes en conflito. 2,5%



2º VSC 2º-VSCB3.4.4 - Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en conta os sentimentos básicos das partes. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.5.1 - Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.5.2 - Explica as consecuencias para os nenos e para as nenas dunha mala alimentación, a falta de vivenda digna 
e a imposibilidade de xogar.

2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.5.3 - Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e no emprego dos xoguetes. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.6.1 - Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.6.2 - Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo 2,5%

2º VSC 2º-VSCB3.7.3 - Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos máis frecuentes. 2,5%

5.-  CONCRECIÓN  PARA  CADA  ESTÁNDAR  DE  APRENDIZAXE  AVALIABLE  DA
TEMPORALIZACIÓN ,  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA

b

e

h

B1.1.  Iniciación  á  actividade
científica.

B1.2.  Realización  de proxectos
con guía na súa estrutura e
presentación de resultados.

B1.3.  Busca  guiada  de
información  en  internet  e
noutros soportes. 

B1.4.  Elaboración  guiada  de
textos  escritos  básicos,
murais, paneis, esquemas ou
presentacións  para  recoller
conclusións.

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

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

Ten  autonomía  e
iniciativa  na
realización  de
tarefas.

5% CAA

CMCCT

CSIEE

Rexistro
observación

directa

X X X

a

b

c

m

B1.5. O traballo cooperativo. 

B1.6.  Iniciación  ás  técnicas  de
traballo. Recursos e técnicas
de traballo intelectual.

B1.7.  Hábitos  de  traballo,
esforzo e responsabilidade.

B1.2.  Traballar  de  forma
cooperativa,  respectando  os
compañeiros/as,  o  material  e
as normas de convivencia.

CNB1.2.1. Utiliza estratexias
para  traballar  de  forma
individual  e  en  equipo  e
respecta  os
compañeiros/as,  o
material  e  as  normas de
convivencia. 

Traballa
individualmente  en
equipo  respectando
as normas básicas.

5% CAA 

CMCCT

CSC

CSIEE

Rexistro
observación

directa

X X X

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE

b

e

d

h

B2.1.  Identificación  e
observación  das  partes  do
corpo humano. 

B2.2.  Relación  co  medio  e  co
seu contorno.

B2.1.  Identificar  semellanzas  e
diferenzas  entre  as  persoas
valorando a diversidade.

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

Recoñece  as  partes
do corpo e establece
algunhas
semellanzas  e
diferencias  con
outros seres vivos.

5% CMCCT

CCL

CSC

Exposición oral X



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

k

m

B2.3.  Recoñecemento  da
respiración  e  da  nutrición
como funcións vitais.

B2.4.  Aceptación  do  propio
corpo e do dos e das demais,
coas  súas  limitacións  e
posibilidades. 

B2.5.  Identificación  e
verbalización  de  emocións
(medo,  tristura,  enfado,
ledicia,  felicidade)  e
sentimentos propios e alleos.

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

Entende  que  a
respiración  é  unha
función vital.

5% CMCCT Análise  do
traballo  de
aula

X

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

Expresa  e  recoñece
sentimentos  propios
e alleos.

5% CMCCT

CSC

CCL

Rexistro
Observación

directa

X X X

a

b

d

h

k

m

B2.6.  Hábitos  saudables:
alimentación,  hixiene,
exercicio físico e descanso. 

B2.7. Hábitos de prevención de
enfermidades  e  de
accidentes no seu contorno e
identificación  de
comportamentos  apropiados
de  actuación  cando  se
producen. 

B2.2.  Relacionar  os  hábitos  de
alimentación,  hixiene,
exercicio  físico  e  descanso
coa saúde e coa enfermidade.

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

Recoñece  a
obesidade  como  un
trastorno alimentario.

5% CMCCT

CSC

CAA

Exposición orla X

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

Asocia  con  axuda  o
exercicio,  descanso
e alimentación cunha
boa saúde. 

5% CMCCT

CSC

Proba práctica:
cuestionario

X

b

c

e

h

B2.8. Pirámide alimentaria. 

B2.9.  Alimentos  diarios
necesarios. 

B2.10. Análise de costumes na
alimentación diaria.

B2.3.  Deseñar,  de  forma
colectiva,  un  menú  semanal
de merendas saudables para
o recreo.

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

Coñece os alimentos
diarios  necesarios
para  unha  dieta
saudable.

5% CMCCT Portfolio X

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

g

e

B3.1.  Diferenzas  entre  seres
vivos e inertes.

B3.2.  Identificación  das
características  e  dos
comportamentos  de  animais
e plantas para adaptarse ao
seu medio, tendo en conta o
seu contorno.

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

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

Coñece  as
diferenzas  entre
seres vivos e inertes
do seu contorno.

5% CMCCT

CCL

exposición x

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

Recoñece  animais
en  plantas  do  seu
contorno.

5% CMCT

CCL

Exposición oral
e 
identificació
n en 
audiovisual

X

b

c

e

h

m

o

B3.3.  Observación  dun  animal
ou  dunha  planta  no  seu
medio  natural  ou
reproducindo  o  medio  na
aula,  empregando diferentes
soportes:  orais,  escritos,
gráficos,  informáticos,
fotográficos...

B3.4.  Rexistro  elemental  da
observación  e  do  contraste
de  datos  entre  os
compañeiros/as.

B3.5.  Valoración  da
responsabilidade no coidado
de  plantas  e  animais
domésticos. 

B3.6.  Respecto  polos  seres
vivos do contorno.

B3.2.  Observar  e  rexistrar,  de
maneira  elemental  e  en
equipo, algún ser vivo no seu
medio  natural  ou  na  aula  e
comunicar  de  xeito  oral  e
escrito  os  resultados,
empregando  diferentes
soportes.

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

Nomea  e  clasifica
con  axuda  seres
vivos  da  súa
contorna.

5% CMCCT 

CCL 

CSC

Portfolio X



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA

a

b

e

g

h

B4.1.  Recoñecemento  da
presenza da auga e do aire
no medio físico.

B4.2. Uso responsable da auga
e  valoración  da  importancia
do aire limpo para a vida. 

B4.3.  Tarefas  de  redución,
reutilización  e  reciclaxe  na
escola  e  no  seu  contorno
próximo. 

B4.1.  Identificar  e  describir  a
auga e o aire como recursos
fundamentais  para  a  vida,  e
tomar  conciencia  da
necesidade  do  seu  uso
responsable. 

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

Fai  un  uso
responsable da auga
na escola.

5% CMCCT

CSC

CCL

Rexistro
observación
directa

X

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

Reduce,  reutiliza  e
recicla  residuos  na
escola.

5% CMCT

CSC

CSIEE 

Rexistro
observación
directa

X X X

b

g

h

B4.4.  Observación  dos  efectos
da aplicación dunha forza. 

B4.5  Realización  de
experiencias  sinxelas  para
analizar  efectos  das  forzas
sobre  obxectos  e
movementos cotiáns. 

B4.2.  Realizar  experiencias
sinxelas para analizar efectos
das  forzas  sobre  obxectos  e
movementos cotiáns. 

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

Realiza  experiencias
sinxelas  de  forma
guiada  sobre  os
efectos da aplicación
dunha  forza  en
situacións  da  vida
cotián.

5% CMCCT

CAA

CSIEE

Proba práctica

experimento

X

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

Percibe as variacións
dos  obxectos  ao
aplicarlle unha forza.

5% CMCT

CAA

CSIEE

Proba  práctica
experimento

X

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS

a

b

c

d

e

h

B5.1.  Observación  e
clasificación  de  aparellos  e
máquinas  sinxelas  do
contorno identificando a súa
utilidade  evitando
estereotipos sexistas.

B5.2.  Manipulación  e
observación  do

B5.1.  Observar,  manexar  e
clasificar obxectos e aparellos
simples  domésticos  e
escolares  identificando a  súa
utilidade,  as  partes  que  os
compoñen  e  a  enerxía  que
empregan. 

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

Identifica  máquinas
do seu contorno e os
beneficios  que
producen  na  vida
cotiá.

5% CMCCT

CSC

Rexistro
observación
directa

X

 CNB5.1.2.  Coñece  os Coñece  os  oficios 5% CMCCT Exposición oral X



ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

m funcionamento  de  obxectos,
aparellos simples domésticos
e escolares,  das partes  que
os  compoñen  e  da  enerxía
que necesitan para funcionar.

B5.3.  Prevención  de  riscos  no
emprego  de  máquinas  e
aparellos de uso cotián.

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

das  persoas  do  seu
contorno  e  valora  a
importancia  de  cada
profesión.

CSC

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

Manexa  obxectos
simples  de  uso
cotián  e  coñece
algúns  dos  riscos
que  implica  o  seu
manexo.

5% CMCCT

CSC

Observación x X

a

b

h

B5.4.  Identificación  dos
compoñentes  básicos  dun
ordenador.

B5.5  Coidado  dos  recursos
informáticos.

B5.2.  Empregar  o  ordenador
identificando os compoñentes
básicos e coidando o seu uso.

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

Identifica  e  coñece
as  partes  dun
ordenador  (pantalla,
rato, teclado, CPU.

5% CMCCT

CD

CCL

Rexistro
observación
directa

x x X

CNB5.2.2.  Emprega  o
ordenador  de  forma
guiada e fai un bo uso. 

Iníciase  no  uso  do
ordenador  de  forma
guiada.

5% CMCCT

CD

Rexistro
oservación
directa

x x X





ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS

b

d

e

h

i

B1.1.O establecemento de 
conxecturas, de predicións 
e, a observación, e 
experimentación como 
procesos básicos que 
favorecen a Iniciación ao 
coñecemento científico.

B1.2.Propostas de traballo que
xurdan dunha situación 
problema, acontecemento 
ou inquietude da contorna 
que os rodea, que supoña 
un proceso de investigación 
e acción por parte do 
alumnado e facilite o 
proceso de autorregulación 
de aprendizaxes.

B1.3.Introdución no uso das 
TIC e outras fontes (directas
e indirectas) para obter 
información, analizala, 
organizala, documentar o 
proceso mediante o uso do 
cartafol e a comunicación 
das conclusións.

B1.4. Planificación, xestión e 
presentación dos traballos 
co fin de acadar obxectivos.

B1.1.Realizar traballos de 
investigación que partan 
do establecemento de 
conxecturas, da 
observación, 
experimentación e da 
toma de conciencia dos 
sentimentos e sensacións 
como medios básicos para
obter información, 
seleccionala, organizala, 
extraer conclusións e 
comunicalas sen esquecer
a introdución ao manexo 
das TIC para este fin e 
valorando o esforzo 
realizado.

CSB1.1.1.Fai conxecturas, 
predicións e recolle 
información a través da 
observación e 
experimentación iniciándose 
no emprego das TIC e 
outras fontes directas e 
indirectas, selecciona a 
información relevante e a 
organiza, obtén conclusións 
sinxelas e as comunica.

Recolle
información  a
través  da
observación.

3,03% CAA

CCL

CD

CMCCT

Rexistro
observación

directa

x X X

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

Manifesta
principios  de
autonomía  na
execución  de
tarefas.

3,03% CSIEE

CAA

CSC

Rexistro
observación

directa

x X X

a

b

B1.5.O traballo en equipo. 

B1.6.Iniciación na creación e o 
uso de hábitos e técnicas de

B1.2.Traballar en equipo e 
adoitar un comportamento 
de respecto e tolerancia 

CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais e de 
grupo adoitando un 

Participa  en
actividades
individuais  e  de

3,03% CSC

CAA

Rexistro
observación

directa

X X X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

c

d

m

estudo.

B1.7.Valoración do esforzo e 
coidado do material.

B1.8.A cooperación e o diálogo
como valores democráticos 
e recursos básicos na 
resolución pacífica de 
conflitos.

ante as achegas alleas. comportamento 
responsable, construtivo e 
solidario, valorando o 
esforzo e o coidado do 
material.

grupo  colaborando
respectuosamente.

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

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

Elabora mapas 
mentais con axuda
como técnica de 
estudo. 

3,03% CAA Análise do 
traballo de 
aula

x x X

h

o

B1.9.Utilización da 
terminoloxía propia da área.

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

CSB1.4.1.Identifica a 
terminoloxía propia da área.

Identifica algúns 
términos propios 
da área. 

3,03% CCL

CMCCT

CSC

Rexistro 
observación 
directa

X X X

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA

a

h

i 

B2.1.Investigamos sobre os 
usos da auga, os lugares 
nos que aparece na 

B2.1. Recoñecer a auga 
como elemento natural 
analizando os usos que o 

CSB2.1.1 Pon un exemplo de 
cada un dos usos que, o ser 
humano, fai da auga.

Coñece algúns dos
usos  que  o  ser
humano  fai  da
auga. 

3,03% CMCCT

CD

CCL

Exposición oral X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

o contorna próxima e os uso 
responsable desta 
empregando as TIC.

ser humano fai da auga: 
domésticos, económicos, 
públicos e deportivos 
recreativos. O uso 
responsable deste ben.

CSB2.1.2. Realiza un uso 
responsable da auga na súa 
vida cotiá.

Realiza un uso 
responsable da 
auga ao lavar as 
mans e materiais 
empregados. 

3,03% CSC Rexistro

oservación

x

B2.2. Observar e localizar 
nun mapa os lugares nos 
que hai auga distinguindo 
entre zonas de auga doce 
e salgada.

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

Identifica os 
lugares onde hai 
auga na contorna.

3,03% CMCCT

CD

CAA

Análise do 
traballo de 
aula

x

a

h

o

B2.2.Os ecosistemas da 
contorna e o ser humano. 

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.

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.

Identifica algúns 
dos elementos que
forman parte dun 
ecosistema e 
algunha das 
actividades 
humanas que 
perxudican o 
medio. 

3,03% CMCCT

CSC

CCL

Exposición oral X

B2.4 Realizar sinxelos 
traballos dalgún 
ecosistema en concreto: 
acuático, terrestre.

CSB2.4.1.Nomea os elementos
e as características básicas 
dos ecosistemas sobre os 
que se investigou na aula.

Nomea algúns dos
elementos ou 
características 
básicas dos 
ecosistemas sobre
os que se 
investigou na aula.

3,03% CMCCT

CCL

Exposición oral X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

a

h

e

o

B2.3.A paisaxe natural. O 
coidado e a contaminación. 
Tipos de paisaxes. A 
paisaxe natural que nos 
rodea. Tipos de paisaxe e a 
súa conservación. 
Observación de diferentes 
tipos de paisaxe (a través 
de fotos, de imaxes da web,
libros), comparación e 
identificación do tipo de 
paisaxe que corresponde ao
contexto no que vive.

B2.5. Identificar as diferenzas
entre paisaxe natural e 
urbana, analizando en 
grupo as consecuencias 
que a intervención 
humana provoca na 
conservación da paisaxe 
natural e definindo 
algunhas medidas para a 
conservación desta.

CSB2.5.1.Identifica os 
elementos da paisaxe 
natural e urbana mais 
próxima.

Nomea  elementos
da paisaxe natural
e  urbana  mais
próxima.

3,03% CMCCT Análise do 
traballo de 
aula

X

CSB2.5.2.Describe as paisaxes
de costa diferenciándoas 
das de interior.

Describe  a  partir
de  imaxes  as
diferencias  entre
paisaxe de costa e
interior. 

3,03% CMCCT

CCL

Exposición oral X

CSB2.5.3.Coñece e leva á 
practica accións positivas 
para a protección do medio 
natural.

Coñece  algunhas
accións  positivas
para  a  protección
do medio natural.

3,03% CMCCT

CSC

Rexistro 
observación 
directa

X

h

e

o

B2.4.Realización dun mapa 
mental cos elementos máis 
significativos que conforman
a paisaxe da localidade: 
relevo, ríos, illas, encoros, 
lagoas... e citar algunha 
característica deles.

B2.6.Identificar os elementos 
básicos que conforman a 
paisaxe local e coñecer 
algunha características 
máis significativa destes.

CSB2.6.1.Cita algúns dos 
elementos básicos que 
conforman a paisaxe local e 
coñece as características 
máis significativa destes.

Cita  algúns  dos
elementos  básicos
que  conforman  a
paisaxe local.

3,03% CMCCT

CCL

Exposición oral X

h

e

o

B2.5.Rochas e minerais da 
contorna: cor, textura, 
forma, dureza. Usos básicos
destes materiais.

B2.7.Identificar algunhas 
rochas e minerais 
presentes na contorna e 
recoñecer algúns usos 
que as persoas fan deles.

CSB2.7.1.Identifica algúns 
minerais e rochas da súa 
contorna e coñece algúns 
usos aos que se destinan.

Coñece algúns dos
minerais  e  rochas
da súa contorna.

3,03% CMCCT

CCL

Análise do 
traballo de 
aul

X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

h

e

B2.6.Orientacións espaciais, 
nocións básicas que lle 
permitan orientarse nun 
debuxo ou nun plano 
sinxelo da contorna máis 
próxima.

B2.8.Empregar 
correctamente as nocións 
topolóxicas básicas de 
posición e proximidade 
para orientarse na 
contorna máis próxima.

CSB2.8.1.Elabora un esbozo 
do plano do barrio no que 
este situada a escola e 
deseñar posibles itinerarios 
de acceso desde a súa 
casa.

Interpreta  un
esbozo  dun  plano
da  contorna
escolar. 

3,03% CMCCT

CAA

CSIEE

Análise de 
traballo de 
aula

X

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE

a

c

h

o

B3.1.Quen goberna a túa 
localidade? O Concello e os
seus servizos básicos. O 
exercicio activo da 
cidadanía.

B3.1. Coñecer organización 
social da súa contorna 
próxima e as súas formas 
de goberno e diferenciar 
entre unha localidade e un
municipio.

CSB3.1.1.Describe a 
organización social da 
contorna mais próxima e as 
súas formas de goberno e 
diferencia entre que é unha 
localidade e un municipio.

Coñece  a
organización social
da  contorna  mais
próxima  (Concello,
aldea e alcalde).

3,03% CSC

CCL

Rexistro 
observación 
directa

X

B3.2.Identificar as funcións e 
servizos dos seus diversos
organismos: bombeiros e 
bombeiras, policía... 

CSB3.2.1.Explica e valora as 
funcións que desempeñan 
algún dos servizos do 
Concello.

Explica alguha das
funcións  que
desempeñan  os
servizos  do
Concello  (recollida
de  lixo,  ludoteca,
pavillón,
piscina, ...).

3,03% CSC

CCL

Exposición oral X

B3.3.Recoñecer a 
importancia que o 
exercicio activo da 
cidadanía polas persoas 
que o habitan ten para 
unha convivencia pacifica.

CSB3.3.1. Describe algunhas 
accións da cidadanía que 
contribúen ao 
desenvolvemento dunha 
convivencia pacifica

Coñece  algunhas
accións  da
cidadanía  que
contribúen  ao
desenvolvemento
dunha  convivencia
pacifica.

3,03% CSC

CCL

Exposición oral X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

a

h

d

B3.2.A pertenza a grupos 
sociais da localidade: 
deportivos, recreativos, 
culturais,..

B3.4. Manifestar satisfacción 
pola pertenza a un grupo e
respectar as 
características das 
persoas coas que 
convivimos e que 
pertencen a diferentes 
grupos sociais.

CSB3.4.1.Amosa unha actitude
de aceptación e respecto 
ante as diferenzas 
individuais nos grupos aos 
que pertence e cos que 
convive, nos xogos e nas 
tarefas escolares.

Acepta  e  respecta
as  diferencias
individuais  nos
grupos  aos  que
pertence. 

3,03% CSC Rexistro 

Observación

directa

X x x

a

d

h

j

o

B3.3.Investigación sobre as 
diferentes manifestacións 
culturais da contorna.

B3.5.Recoñecer algunha das 
manifestacións culturais e 
obras mais 
representativas da 
comarca e da 
comunidade, valorar a súa
diversidade e contribuír á 
súa conservación.

 CSB3.5.1.Explica oralmente 
algunhas festas, costumes, 
folclore,..propias da escola, 
da cidade, da comunidade 
así como algunha obra que 
sexa moi representativa na 
contorna próxima.

Coñece  algunhas
das  festas  e
costumes  propias
da súa contorna. 

3,03% CSC

CCL

CCEC

Exposición oral x x X

d

h

e

B3.4. Os medios de 
comunicación. Impacto 
social.

B3.6.Analizar, de maneira 
sinxela, os cambios que 
as comunicacións 
provocaron nas 
actividades persoais e 
sociais.

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

Cita  algúns
cambios
pruducidos  pola
evolución  dos
medios  de
comunicación  na
actividade social. 

3,03% CSC

CCL

Exposición oral X

h

g

o

B3.5.As profesións. Preparar 
unha enquisa, para coñecer 
as profesións das familias 
do alumnado do centro, 
analizar cales son a as máis
usuais. Indagar sobre todo 
en aquelas que o alumnado 
descoñeza, as ferramentas 
que empregan, 

B3.7.Identificar as profesións 
que non lle son tan 
familiares, coñecer un 
pouco sobre elas e 
clasificalas segundo o 
servizo que prestan á 
comunidade e se se 
realizan en fábricas ou ao 
aire.

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

Asocia
ferramentas  e
profesións  co
servizo prestado a
poboación. 

3,03% CSC

CCL

Análise do 
traballo de 
aula

X



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

responsabilidade, servizos 
que prestan e comunicar os 
resultados.

CSB3.7.2.Diferencia entre 
traballos na natureza, 
traballos nas fábricas e 
traballos que prestan 
servizos.

Clasifica  entre
traballos  na
natureza,  traballos
nas  fábricas  e
traballos  que
prestan servizos.

3,03% CSC

CAA

Análise do 
traballo de 
aula

X

a

h

n

B3.6.Seguridade viaria como 
persoas viaxeiras e peóns 
ou peoas.

B3.8.Coñecer e respectar as 
normas básicas do 
coidado e seguridade 
viaria como peóns e peoas
e como persoa usuaria de 
medios de transporte. 

CSB3.8.1.Explica as normas 
básicas viarias que ten como
viaxeiro ou viaxeira e como 
peón ou peoa nos medios de
transporte.

Coñece as normas
básicas viarias que
ten  como  viaxeiro
ou  viaxeira  (ir  na
cadeira  e  poñer  o
cinto) e como peón
ou  peoa
(semáforos  e
pasos  de  peóns)
nos  medios  de
transporte.

3,03% CSC

CCL

CAA

Exposición oral x

CSB3.8.2.Recoñece a 
importancia do coidado e 
limpeza da vía pública e dos 
seus elementos.

Recoñece  a
importancia  do
coidado  e  limpeza
da vía pública.

3,03% CSC Rexistro 
observación

X

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO.

h B4.1.Conceptos temporais 
básicos: antes, despois, 
durante, pasado, presente e
futuro, ano e década.

B4.1.Comprender e distinguir
os conceptos temporais: 
pasado, presente e futuro.

CSB4.1.1.Utiliza os conceptos 
temporais: pasado, presente
e futuro nas conversas da 
vida cotiá.

Utiliza  os
conceptos
temporais  nas
conversas  da  vida
cotiá.

3,03% CCL

CMCCT

Rexistro 

Observación

directa 

X X X

h B4.2.O reloxo e o calendario 
como instrumentos para 
medir o tempo. A súa 
evolución.

B4.2.Coñecer os 
instrumentos básicos para 
a medida do tempo, 
iniciarse no seu uso e 
manexo. 

CSB4.2.1.Coñece os 
instrumentos de medida do 
tempo e se inicia no seu 
manexo.

Coñece  os
instrumentos  de
medida  de  tempo
(reloxo, calendario,
...)  e  se  inicia  no

3,03% CMCCT

CAA

Análise do 
traballo de 
aula

X x x



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

seu manexo.

h

g

B4.3.Toma de conciencia do 
paso do tempo investigando
sobre a evolución dalgún 
elemento do espazo 
próximo (os medios de 
transporte,os medios de 
comunicación, a escola 
como institución, a 
evolución dalgún aparello), 
realizando unha árbore 
xenealóxica dunha persoa, 
ordenando os feitos máis 
importantes da súa vida, da 
familia, da súa contorna...

B4.3. Recoñecer, 
comprender e ordenar 
cronoloxicamente os 
cambios producidos polo 
paso do tempo na 
evolución do obxectos, 
persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os 
que se investigou.

CSB4.3.1.Ordena 
cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a 
evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os 
que se investigou.

Ordena
cronoloxicamente
imaxes  ou
secuencias dadas. 

3,03% CMCCT

CSC

Análise do 
traballo de 
aula

X x x

CSB4.3.2.Describe algún 
acontecemento vivido na 
familia, na escola, na súa 
contorna ou outros feitos 
próximos expresándoos con 
criterios temporais.

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

3,03% CCL

CSC

CMCCT

Exposición oral X x x

h

j

o

B4.4.O patrimonio histórico, 
cultural e artístico. Coidado 
e conservación.

B4.4.Recoñecer a cultura e o 
patrimonio da contorna 
que nos rodea 
comprendendo a 
importancia da súa 
conservación.

CSB4.4.1.Coñece a 
importancia que ten a 
conservación dos restos 
históricos para entender a 
historia da vida humana.

Sabe  que  é
importante
conservar  os
restos históricos. 

3,03% CSC

CCEC

Análise do 
traballo de 
aula 

X x x

h

j

B4.5.Os museos como espazo 
de aprendizaxe e de goce.

B4 5.Coñecer que é un 
museo, cal é a súa función
e valorar o seu papel 
gozando da contemplación

CSB4.5.1.Explica que é un 
museo e cales son as súas 
funcións.

Explica  que  é  un
museo e cales son
algunhas das súas
funcións  cas  súas
palabras. 

3,03% CCL

CSC

Exposición oral x



ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

(33)
Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

de obras artísticas. CSB4.5.2.Recoñece os 
museos, e os sitios 
arqueolóxicos como espazos
de gozo e ocio.

Recoñece  os
museos  como
fonte  de
información. 

3,03% CSC

CCEC

Rexistro 

Observación

directa

x



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR

a

e

B1.1. Comprensión e valoración de
textos orais sinxelos 
procedentes da radio e da 
televisión para obter 
información xeral e relevante 
sobre feitos e acontecementos 
próximos á experiencia infantil 
e ao contorno máis inmediato.

B1.1. Comprender a información 
xeral e relevante de textos 
orais sinxelos procedentes da 
radio ou da televisión, 
próximos á experiencia 
infantil. 

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

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

1.61 % CCL

CAA

Pregunta orai X X X

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

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

1.61 % CCL

CSC

Lista de control 
cotexo

X X X

b

d

e

i

B1.2. Comprensión global e 
específica de informacións 
audiovisuais sinxelas 
procedentes de diferentes 
soportes establecendo 
relacións de identificación, de 
clasificación e de comparación 
entre elas.

B1.2. Comprende informacións 
audiovisuais sinxelas 
procedentes de diferentes 
soportes.

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

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

1.61 % CCL

CD

CAA

CSC

Preguntas orais X X X

a

b

c

e

o

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).

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

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

Participa  nunha  conversa
entre  iguais,  tratando  de
comprendender  o  que  di  o
interlocutor.

1.61 % CCL

CAA

CSC

CSEIEE

Debate X X X

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

Intenta  seguir  unha
exposición breve da clase ou
explicacións  sobre  a
organización do traballo.

1.61 % CCL

CAA

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Elabora  e  produce  textos
orais  sinxelos  seguindo
modelos.

1.61 % CCL

CSIEE

CAA

Rubrica ou 
gravación

X X X

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
grupo.

Participa no traballo en grupo. 1.61 % CCL

CSIEE

Lista de control 
cotexo

X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

CAA

a

c

e

o

B1.4. Actitude de escoita adecuada
ante situacións comunicativas e
respecto das opinións de quen 
fala, sen interrupcións 
inadecuadas.

B1.4. Manter unha actitude de 
escoita adecuada, 
respectando as opinións dos 
e das demais.

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

Atende as intervencións dos e
das  demais  en  conversas  e
exposicións,  intentando  non
interromper.

1.61 % CCL

CSC

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Respecta  as  opinións  da
persoa que fala.

1.61 % CCL

CSC

Lista de control 
cotexo

X X X

a

c

d

e

B1.5. Participación e cooperación 
nas situacións comunicativas 
da aula (peticións, anuncios, 
ordes, explicacións sinxelas, 
avisos, instrucións, conversas 
ou narracións de feitos vitais, 
emocións e sentimentos), con 
valoración e respecto das 
normas que rexen a interacción
oral (quendas de palabra, ton 
adecuado, mantemento do 
tema, mostra de interese, mirar 
a quen fala, actitude receptiva 
de escoita e respecto ás 
opinións das demais persoas). 

B1.5. Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral 
que se producen na aula 
amosando valoración e 
respecto polas normas que 
rexen a interacción oral. 

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

Respecta  as  quendas  de
palabra  nos  intercambios
orais

1.61 % CCL

CSC

CAA

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Respecta  as  opinións  das
persoas  participantes  nos
intercambios orais.

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Intenta  utilizar  a   lingua
galega  en  calquera  situación
de  comunicación  dentro  da
aula.

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Mira  a  quen  fala  nun
intercambio comunicativo oral.

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Trata de manter  o  tema nun
intercambio comunicativo oral,
mostra interese, unha actitude
receptiva  de  escoita  e
respecta  as  opinións  das
demais persoas.

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X

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

Participa  na  conversa
formulando  e  contestando
preguntas

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

CAA

a

b

e

o

B1.6. Uso de fórmulas de 
tratamento adecuadas para 
saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer,
escusarse e solicitar axuda.

B1.6. Usar fórmulas de 
tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos 
máis habituais.

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

Usa  fórmulas  de  tratamento
adecuadas  para  saudar,  e
despedirse.

1.61 % CCL

CAA

Lista de control 
cotexo

X X X

b

d

e

B1.7. Actitude de cooperación e de
respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida.

B1.7. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de
aprendizaxe en grupo.

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

Amosa  respecto  ás  achegas
dos e das demais.

1.61 % CCL

CAA

CSIEE

Lista de 
control 
cotexo

X X X

e

o

B1.8. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas.

B1.8. Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas.

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

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

1.61 % CCL

CAA

CCEC

CSIEE

Lista de control 
cotexo

X X X

a

d

e

o

B1.9. Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas, en especial ás 
referentes ao xénero, ás razas 
e ás etnias.

B1.9. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas.

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

Iníciase  na  identificación   do
uso  da  linguaxe
discriminatoria  e  sexista
evidente.

1.61 % CCL

CSC

Observación X

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

Intenta  usar  unha  linguaxe
respectuosa coas diferenzas.

1.61 % CCL

CSC

Observación X

a

d

e

o

B1.10. Identificación da lingua 
galega con diversos contextos 
de uso oral da lingua: en 
diferentes ámbitos profesionais 
(sanidade, educación, medios 

B1.10. Identificar a lingua galega 
con diversos contextos de uso
oral.

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

Identifica a lingua galega oral
con  diversos  contextos
profesionais:  sanidade,
educación,  medios  de
comunicación...

1.61 % CCL

CCEC

Observación- 
diálogo

X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

de comunicación...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

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

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

1.61 % CCL

CCEC

CSC

Debate X X

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER

b

e

I

j

o

B2.1. Comprensión de 
informacións concretas en 
textos de uso cotián como 
invitacións, felicitacións, notas e
avisos ou mensaxes curtas.

B2.2. Comprensión de información 
xeral sobre feitos e 
acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en 
textos procedentes dos medios 
de comunicación social, 
especialmente a noticia.

B2.3. Localización de información 
en textos para aprender 
vinculados á experiencia, tanto 
en textos producidos con 
finalidade didáctica como nos 
de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e 
explicacións).

B2.1. Comprender e localizar 
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.

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

1.61 % CCL

CD

CSC

Pregunta oral X X X

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

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

1.61 % CCL Pregunta oral X X X

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).

Localiza,  con  axuda,
información  en  textos  moi
 sinxelos (folletos, descricións,
instrucións e explicacións).

1.61 % CCL

CAA

CSIEE

Proba práctica- 
traballo de 
aula

X X

b

e

B2.4. Integración de 
coñecementos e de 
informacións procedentes de 
ilustracións.

B2.2. Interpretar e comprender, 
de maneira xeral, a 
información procedente de 
ilustracións.

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

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

1.61 % CCL

CAA

CSC

CSIEE

CMCT

Pregunta oral 
ou Proba 
práctica

X X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

a

b

e

B2.5. Lectura guiada de textos 
adecuados aos intereses 
infantís para chegar 
progresivamente á 
expresividade e autonomía 
lectoras.

B2.6. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios 
e non literarios.

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

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

Descodifica de forma axeitada
na lectura de textos sinxelos.

1.61 % CCL

CAA

Proba práctica, 
posible 
gravación

X X X

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

Le  textos  sinxelos,  en  voz
alta.

1.61 % CCL Proba practica. 
grabación

X X X

LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas
de textos.

Intenta  dramatizar  as  lectura
de textos sinxelos.

1.61 % CCL

CSC

Proba práctica. 
Grabación

X X

a

b

e

i

B2.7. Introdución ao uso das 
bibliotecas da aula e do centro, 
como instrumento cotián de 
busca de información e fonte de
recursos textuais diversos.

B2.4. Coñecer, de forma xeral, o 
funcionamento da bibliotecas 
de aula, e de centro como 
instrumento cotián de busca 
de información e fonte de 
recursos textuais diversos.

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

Usa a biblioteca de aula , de
forma  guiada,  para  obter
datos  e  informacións,  e
colabora  no  seu  coidado  e
mellora.

1.61 % CCL

CAA

CSC

Lista de control 
cotexo

X X

LGB2.4.2. Coñece, de xeito xeral, o 
funcionamento da biblioteca de 
aula e de centro, como 
instrumento cotián de busca de 
información e fonte de recursos 
textuais diversos

Coñece,  de  xeito  xeral,  o
funcionamento  da  biblioteca
de  aula  e  de  centro,  como
instrumento  cotián  de  busca
de  información  e  fonte  de
recursos textuais diversos

1.61 % CCL

CAA

CSC

Lista de control 
cotexo

X X X

a

b

e

B2.8. Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca 
persoal.

B2.5. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia.

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

Intenta  coidar,  conservar  e
organizar os seus libros.

1.61 % CCL

CAA

CSC

Lista de control 
cotexo

X X X

a

b

e

o

B2.9. Interese polos textos escritos
como fonte de aprendizaxe e 
como medio de comunicación 
de experiencias, de regulación 
da convivencia e de lecer.

B2.6. Amosar interese polos 
textos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación e de lecer. 

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

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

1.61 % CCL

CAA

CSC

CCEC

Lista de control 
cotexo

X X X

Xa
X

b

B2.10. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, da 
capacidade de elección de 
temas e de textos e de 

B2.7. Amosar certa autonomía 
lectora e capacidade de 
selección de textos do seu 
interese, así como ser quen 

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

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

1.61 % CCL Rexistro

observación 
directa

X X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

e

m

o

expresión das preferencias 
persoais, así como a 
apreciación do texto literario 
como recurso de gozo persoal.

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

Explica dun xeito moi sinxelo
as súas preferencias lectoras.

1.61 % CCL

CSC

CAA

CSIEE

Diálogo X X X

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

a

b

e

o

B3.1. Produción e reescritura de 
textos sinxelos relativos a 
situacións cotiás infantís como 
invitacións, felicitacións, notas 
ou avisos, utilizando as 
características habituais deses 
textos.

B3.2. Composición de textos 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación social e/ou dos 
seus elementos (novas, 
titulares, pés de foto…) sobre 
acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en 
soportes habituais no ámbito 
escolar.

B3.3. Composición de textos 
sinxelos relacionados coa 
escola para obter, organizar e 
comunicar información 
(cuestionarios, listaxes, 
descricións, explicacións 
elementais).

B3.4. Respecto polas convencións 
xerais da escrita: uso das 
maiúsculas e do punto.

B3.5. Utilización de xeito guiado de
estratexias para a produción de
textos, respondendo as 
preguntas de para quen, e que 
escribir, recoñecendo o tipo de 
texto (nota, aviso, conto).

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 
invitacións,felicitacións, notas ou 
avisos, utilizando as 
características habituais deses 
textos.

Produce  pequenos  textos
relativos  a  situacións  cotiás
infantís  como
invitacións,felicitacións,  notas
ou avisos seguindo modelos.

1.61 % CCL

CSIEE

CAA

Portfolio ou 
caderno de 
aula

X X X

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

Elabora  o  texto  seguindo
modelos,  con  coherencia
xeral.

1.61 % CCL

CAA

CSIEE

Portfolio 
/caderno de 
aula

X X X

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

Usa  nos  seus  escritos  o
punto,  a  coma,  dous puntos,
puntos  suspensivos,  signos
de  exclamación  e
interrogación

1.61 % CCL Portfolio/ 
caderno de 
aula

X X X

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

Aplica,  de  maneira  xeral,  as
regras ortográficas (mb, mp, ´-
z,  -c,  -qu,  -g,  -j,  -gu  con
especial atención ao uso das
maiúsculas)

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Proba 
práctica/port
folio

X X X

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

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

1.61 % CCL

CAA

CSIEE

Proba 
práctica/port
folio

X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

a

b

e

j

o

B3.6. Creación de textos sinxelos 
con intención informativa 
utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal: carteis publicitarios,
anuncios, cómic.

B3.2. Elaborar textos sinxelos 
que combinen a linguaxe 
verbal e a non verbal.

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

Elabora  textos  sinxelos,
seguindo  modelos,  que
combinan a linguaxe verbal e
non  verbal:  carteis
publicitarios, anuncios, cómic

1.61 % CCL

CSC

CCEC

CAA

CSIEE

Porfolio -proba 
práctica

X X X

b

d

e

i

j

B3.7. Iniciación á utilización de 
programas informáticos de 
procesamento de textos.

B3.3. Usar de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto.

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

Usa  de  xeito  guiado,
programas  informáticos  de
procesamento de texto

1.61 % CCL

CD

CAA

CSIEE

Lista de control 
cotexo

X

b

e

i

j

B3.8. Utilización de elementos 
gráficos e sinxelos como a 
ilustración para facilitar a 
comprensión.

B3.4. Utilizar recursos gráficos, 
como a ilustración, que 
faciliten a comprensión dos 
textos.

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

Ilustra  os  seus  textos  con
imaxes  relativas  ao  seu
contido.

1.61 % CCL

CD

CSIEE

Caderno de 
aula/ porfolio

X X X

a

b

e

i

B3.9. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos 
escritos e respecto pola norma 
ortográfica.

B3.10. Interese polos textos 
escritos como medio de 
aprendizaxe, como medio de 
comunicación de experiencias, 
de regulación da convivencia e 
de expresión creativa.

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.

Trata  de  presentar  os  textos
seguindo  as  normas  básicas
de presentación establecidas:
disposición no papel, limpeza
e calidade caligráfica.

1.61 % CCL

CD

CAA

Porfolio 
/caderno de 
aula

X X

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

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

1.61 % CCL

CSC

Observación X

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

e B4.1. Inicio na identificación 
implícita e uso dos termos 
lingüísticos elementais, nas 
actividades de produción e 
interpretación: denominación 
dos textos traballados; 
enunciado, palabra e sílaba, 

B4.1. Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical 
básica, como apoio á 
comprensión e á produción de
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da 
lingua.

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

Recoñece en textos sinxelos,
enunciados,  palabras  e
sílabas.

1.61 % CCL

CAA

Proba práctica X X

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

Diferencia,  con  axuda,  as
sílabas  que  conforman  cada

1.61 % CCL Proba práctica X X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

nome común e nome propio.

B4.2. Observación das variacións 
morfolóxicas (de singular e 
plural, feminino e masculino) en
textos.

palabra CAA

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

Identifica,  con  axuda,  nomes
comúns e propios a partir  de
palabras. 

1.61 % CCL

CAA

Proba práctica X

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

Sinala, con axuda, o xénero e
número de palabras dadas

1.61 % CCL

CAA

Proba práctica X

b

e

B4.3. Coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas.

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.

Coñece  de  forma  xeral  as
normas  ortográficas  máis
sinxelas.

1.61 % CCL

CSC

CCEC

Proba práctica X X X

e B4.4. Recoñecemento da relación 
entre son e grafía no sistema 
lingüístico galego.

B4.5. Identificación da palabra 
como instrumento para a 
segmentación da escritura.

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.

Recoñece  a  relación  entre
son e grafía.

1.61 % CCL

CAA

Rexstro 
observación 
directa

X X

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

Identifica  as  palabras  como
instrumento  para  a
segmentación da escritura.

1.61 % CCL

CAA

Proba escrita X X

a

d

e

h

m

B4.6. Observación das diferenzas 
entre a lingua oral e a lingua 
escrita.

B4.4. Recoñecer de forma xeral, 
as diferenzas entre a lingua 
oral e a lingua escrita.

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

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

1.61 % CCL

CCEC

Observación X

a

d

e

h

m

B4.7. Identificación de similitudes e
diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada.

B4.5. Comparar aspectos 
básicos das linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada.

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

Iniicia  a  comparación  de
aspectos  moi  elementais  e
evidentes (gráficos, fonéticos,
sintácticos,  léxicos)  das
linguas que coñece.

1.61 % CCL

CAA

Observación X

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

b

d

e

o

B5.1. Recreación e reescritura de 
diversos textos literarios 
sinxelos (narrativos ou 
poéticos): contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos.

B5.2. Valoración e aprecio do texto
literario galego como vehículo 
de comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal.

B5.1. Recrear e reescribir 
diversos textos literarios, 
usando modelos.

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

Produce  textos  literarios
sinxelos:  contos,  poemas,
refráns,  adiviñas,   usando
modelos.

1.61 % CCL

CAA

CCEC

Proba práctica 
ou 
observación 
do traballo 
escrito

X X

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

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

1.61 % CCL

CCEC

Observación X

b

d

e

i

B5.3. Lectura guiada de textos 
adecuados aos intereses 
infantís, para chegar 
progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras.

B5.2. Ler, de forma guiada, 
textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar
progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras.

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

Le  de  forma  guiada,  textos
moi  sinxelos,  adecuados aos
seus  intereses,  para  chegar
progresivamente á autonomía
lectora.

1.61 % CCL

CCEC

CD

Observación X X X

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

Le,  de  forma  guiada,  textos
moi  sinxelos  adecuados  aos
seus  intereses,  para  chegar
progresivamente  á
expresividade lectora.

1.61 % CCL

CCEC

CD

Proba oral X X X

b

e

B5.4. Recreación e composición 
de poemas sinxelos e relatos 
breves para comunicar 
sentimentos, emocións, 
preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou 
lembranzas.

B5.3. Recrear e compoñer 
poemas sinxelos e relatos 
breves a partir de modelos 
sinxelos dados.

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

Compón  poemas  sinxelos  e
relatos moi breves, a partir de
modelos sinxelos dados.

1.61 % CCL

CCEC

CSC

Porfolio-libreta x x X

b

d

e

B5.5. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios 
sinxelos adaptados á súa 
idade.

B5.4. Participar en 
dramatizacións de textos 
literarios sinxelos adaptados á
súa idade.

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

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

1.61 % CCL Proba oral 
práctica

x x X

a

d

B5.6. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), 

B5.5. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e 

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

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

1.61 % CCL

CSC

Rexistro

observación

x x X



ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 2º PRIMARIA

O
B

X
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC

Instrumentos
de avaliación

T1 T2 T3

e

o

como vehículo de comunicación
e como recurso de gozo 
persoal.

como recurso de gozo 
persoal.

recurso de gozo persoal. recurso de gozo persoal CCEC

a

d

e

o

B5.7. Interese por coñecer os 
modelos narrativos e poéticos 
que se utilizan noutras culturas.

B5.8. Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente 
interpretables que noutras 
culturas serven para entender o
mundo e axudan a coñecer 
outras maneiras de relacións 
sociais.

B5.6. Amosar interese, respecto 
e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e 
culturais.

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por 
coñecer outros costumes e 
formas de relación social, 
respectando e valorando a 
diversidade cultural.

Valora a literatura en calquera
lingua,  como  vehículo  de
comunicación,  e  como
recurso de gozo persoal

1.61 % CCL

CCEC

rexistro

observación

x x X



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR

a

c

d

e

B1.1. Estratexias e normas 

básicas para o intercambio 

comunicativo: participación; 

escoita; respecto á quenda 

de palabra; respecto polos 

sentimentos, ideas e 

coñecementos dos e das 

demais. 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando o 

quenda de palabra e a 

intervención dos e das demais.

LCB1.1.1. Expresa de forma global

sentimentos, vivencias e 

opinións.

Expresa de forma global 
sentimentos, vivencias e 
opinións.

1.72 % CCL

CAA

CSC

Observación

Lista de 

control/cotexo

x x x

LCB1.1.2. Aplica as normas socio -

comunicativas: escoita, espera 

de quendas.

Aplica, previo aviso, as 
normas socio - 
comunicativas: escoita, 
espera de quendas.

1.72 % CCL

CAA

CSC

Observación

Lista de 

control/cotexo

x x x

b

e

B1.2. Comprensión e expresión

de mensaxes verbais e non 

verbais, especialmente 

xestos e ton de voz que 

complementen o significado 

da mensaxe.

B1.2. Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos 

discursos orais e integrala na 

produción propia.

LCB1.2.1. Integra de xeito global 

os recursos básicos verbais e 

non verbais para comunicarse 

oralmente, identificando, de 

xeito global, o valor 

comunicativo destes.

Utiliza xestos e palabras 
para comunicarse 
oralmente de xeito global.

1.72 % CCL Observación

Lista de 

control/cotexo

x x x

LCB1.2.2. Exprésase cunha 

pronunciación e unha dicción 

axeitada ao seu nivel.

Exprésase cunha 
pronunciación e unha 
dicción axeitada ao seu 
nivel persoal.

1.72 % CCL Lista de 

control/cotexo

x x x

a

b

e

B1.3. Participa en situacións de

comunicación, espontáneas 

e dirixidas, utilizando unha 

secuencia lineal sinxela.

B1.3. Expresarse con coherencia 

básica de forma oral para 

satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situación de aula.

LCB1.3.1. Participa activamente 

en diversas situacións de 

comunicación: 

- diálogos

-exposicións orais guiadas, con 

axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e da

comunicación.

Participa en diversas 
situacións de 
comunicación: - diálogos 
-exposicións orais guiadas,
con axuda, cando cumpra, 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación

1.72 % CCL

CD

CAA

CSC

CSIEE

Lista de 

control/cotexo

x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

b

e

B1.4. Dedución das palabras 

evidentes polo contexto. 

Interese pola ampliación de 

vocabulario. Creación de 

redes semánticas sinxelas. 

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir

das experiencias de aula. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario 

axeitado ao seu nivel.

Utiliza o vocabulario 
axeitado ao seu nivel.

1.72 % CCL Rexistro 

Observación

x x x

LCB1.4.2. Identifica polo contexto 

o significado de distintas 

palabras.

Identifica, con axuda, polo 
contexto o significado de 
distintas palabras.

1.72 % CCL Traballo de aula x x x

b

d

e

i

B1.5. Comprensión global de 

textos orais de diversa 

tipoloxía e procedentes de 

diversas fontes (produción 

didáctica, gravacións, 

medios de comunicación).

B1.5.Recoñecer o tema e o sentido

xeral dun texto oral breve e 

sinxelo, de diferente tipoloxía, 

atendendo á forma da mensaxe

(descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa intención 

comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos).

 LCB1.5.1. Comprende, de forma 

global, a información xeral dun 

texto oral sinxelo de uso 

habitual, do ámbito escolar e 

social.

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

1.72 % CCL

CAA
Preguntas orais x x x

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía 

moi evidente de textos orais 

sinxelos atendendo á forma da 

mensaxe e a súa intención 

comunicativa: cartas, anuncios,

regulamentos, folletos….

Recoñece  textos orais 
sinxelos atendendo á 
forma da mensaxe: cartas, 
anuncios, regulamentos, 
folletos.

1.72 % CCL

CAA
Preguntas orais x x x

LCB1.5.3. Responde preguntas 

correspondentes á compresión 

literal.

Responde preguntas 
correspondentes á 
compresión literal.

1.72 % CCL Preguntas orais x x x

b

d

e

i

B1.6. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de 

comunicación.

B1.6. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de comunicación.

LCB1.6.1. Iníciase na utilización 

guiada dos medios 

audiovisuais e dixitais para 

obter información.

Iníciase na utilización 
guiada dos medios 
audiovisuais e dixitais para
obter información.

1.72 % CCL

CD

CAA

Observación

lista 

control/cotexo

x x x

LCB1.6.2. Recoñece de forma 

global o contido principal dunha

Recoñece, con axuda, de 
forma global o contido 
principal dunha entrevista, 
noticia ou debate infantil 

1.72 % CCL

CD

CAA

Preguntas orais x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

entrevista, noticia ou debate 

infantil procedente dos medios 

de comunicación.

procedente dos medios de 
comunicación.

CSC

b

e

B1.7. Audición e reprodución de

textos adecuados ao nivel 

que estimulen o seu 

interese.

B1.7. Reproducir textos axeitados 

aos seus gustos e intereses.

LCB1.7.1. Reproduce de memoria 

textos literarios ou non 

literarios, sinxelos e breves, 

axeitados aos seus gustos e 

intereses.

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

1.72 % CCL

CAA 

CCEC

Análise das 

producións 

dos alumnos

Producións orais

x x

b

e

B1.8. Dramatizacións de textos 

literarios adaptados á idade 

e de producións propias.

B1.8. Dramatizar, de xeito 

colaborativo, textos infantís.

LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o 

volume e o xesto á 

representación dramática.

Intenta  adecuar  a
entoación,  o  volume  e  o
xesto  á  representación
dramática.

1.72 % CCL Observación 

sistemática

Lista de 

control/cotexo

x x

b

e

B1.9. Produción de textos orais 

breves e sinxelos segundo a

súa tipoloxía: atendendo á 

forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, 

dialogados) e a súa 

intención comunicativa 

(informativos, literarios e 

prescritivos).

B1.9. Producir textos orais breves, 

imitando modelos a atendendo 

á forma e a intención 

comunicativa. 

LCB1.9.1. Elabora 

comprensiblemente textos orais

sinxelos, do ámbito escolar e 

social, de diferente tipoloxía: 

noticias, avisos, contos, 

poemas, anécdotas….

Iníciase  na elaboración de
textos  orais  sinxelos,  do
ámbito  escolar  e  social:
noticias,  avisos,  e  contos
sinxelos.

1.72 % CCL

CAA

CSIEE

Proba 

práctica/espec

ífica

Proba obxectiva

x x x

LCB1.9.2. Organiza o discurso 

cunha secuencia coherente 

elemental.

Intenta  organizar,  con
axuda,  o  discurso  cunha
secuencia  coherente
elemental.

1.72 % CCL

CAA

CSIEE

Observación lista

control

x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

a

d

e

m

B1.10. Uso dunha linguaxe non

discriminatoria e 

respectuosa coas 

diferenzas.

B1.10. Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa 

coas diferenzas.

LCB1.10.1 Usa unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa 

coas diferenzas.

Intenta  utilizar  unha
linguaxe  non
discriminatoria  e
respectuosa  coas
diferenzas.

1.72 % CCL

CSC
Observación

Lista 

control/cotexo

x x

a

b

e

B1.11. Estratexias para utilizar 

a linguaxe oral como 

instrumento de 

comunicación e 

aprendizaxe: escoitar e 

preguntar.

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar e 

preguntar.

LCB1.11.1 Emprega de xeito 

efectivo a linguaxe oral para 

comunicarse: escoita e 

pregunta para asegurar a 

comprensión.

Emprega  a  linguaxe  oral
para  comunicarse:  escoita
e pregunta para asegurar a
comprensión.

1.72 % CCL

CAA

CSC

CSIEE

Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

b

e

B2.1. Lectura de distintos tipos 

de texto: próximos á súa 

experiencia. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, 

diferentes textos sinxelos de 

carácter infantil.

LCB2.1.1. Le en voz alta, con 

pronunciación e entoación 

axeitada, diferentes tipos de 

textos moi sinxelos apropiados 

á súa idade. 

Intenta ler en voz alta, con
pronunciación  e  entoación
axeitada,  diferentes  tipos
de  textos  moi  sinxelos
apropiados á súa idade.

1.72 %  CCL Proba Oral. 

(grabación)

x x x

 LCB2.1.2. Le en silencio textos 

moi sinxelos próximos á súa 

experiencia infantil.

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

1.72 % CCL Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

e B2.2. Comprensión de textos 

de diversa tipoloxía, 

adecuados á súa idade 

utilizando a lectura como 

medio para ampliar o 

vocabulario.

B2.2. Comprender distintos tipos 

de textos adaptados á idade e 

utilizando a lectura como medio

para ampliar o vocabulario.

LCB2.2.1. Identifica o tema dun 

texto sinxelo.

Identifica,  con  axuda,  o
tema dun texto sinxelo.

1.72 % CCL

CAA
Diálogo x x x

LCB2.2.2. Distingue, de forma 

xeral, entre as diversas 

Distingue,con  axuda,  de
forma xeral, textos sinxelos
do ámbito escolar e social,

1.72 % CCL

CAA
Diálogo x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

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).

atendendo  á  forma  da
mensaxe:  descritivos,
narrativos e dialogados.

b

e

B2.3. Utilización de estratexias 

para a comprensión lectora 

de textos: consideración do 

título e das ilustracións. 

Identificación de palabras 

clave. Anticipación de 

hipótese de significado polo 

contexto. Recoñecemento 

básico da tipoloxía textual. 

B2.3. Utilizar de xeito guiado 

estratexias elementais para a 

comprensión lectora de textos 

moi sinxelos de diversa 

tipoloxía.

LCB2.3.1. Activa, de forma guiada,

coñecementos previos para 

comprender un texto.

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

1.72 % CCL

CAA
Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

LCB2.3.2. Formula hipóteses 

sobre o contido do texto a partir

do título e das ilustracións 

redundantes

Formula,  con  axuda,
hipóteses  sobre  o  contido
do texto a partir do título e
das  ilustracións
redundantes.

1.72 % CCL

CAA
Proba oral x x x

LCB2.3.3. Relaciona a información

contida nas ilustracións coa 

información que aparece no 

texto.

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

1.72 % CCL

CAA
Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

e B2.4. Gusto pola lectura. 

B2.5. Selección de libros 

segundo o gusto persoal. 

B2.6. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector.

B2.4. Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos.

LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado,

momentos de lecer para a 

lectura voluntaria.

Dedica,  de  xeito  guiado,
momentos de lecer para a
lectura voluntaria

1.72 % CCL Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

LCB2.4.2. Explica, de xeito 

sinxelo, as súas preferencias 

lectoras.

Explica,  de  xeito  sinxelo,
as  súas  preferencias
lectoras.

1.72 % CCL Observación 

diálogo

x x x

e B2.7. Uso da biblioteca para a B2.5. Usa, de xeito guiado, a LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, 
Consulta na biblioteca, de 1.72 % CCL Observación x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

i procura de información e 

utilización da mesma como 

fonte de información e lecer.

biblioteca para localizar libros 

axeitados aos seus intereses.

de xeito guiado, diferentes 

fontes bibliográficas e textos en

soporte informático para obter 

información sobre libros do seu

interese.

xeito  guiado,  diferentes
fontes  bibliográficas  para
obter  información  sobre
libros do seu interese.

CD

CAA
Lista 

control/cotexo

a

b

e

B2.8. Iniciación á creación da 

biblioteca persoal.

B2.6. Mostrar interese por ter unha

biblioteca propia.

LCB2.6.1. Coida, conserva e 

organiza os seus libros.

Intenta coidar, conservar e
organizar os seus libros.

1.72 % CCL

CSC
Observación

Lista 

control/cotexo

x x x

a

e

B2.9. Identificación das 

mensaxes transmitidas polo 

texto.

B2.7. Identifica, con axuda, a 

estrutura básica de diferentes 

textos lidos.

LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, 

entre información e 

publicidade.

Diferenza,  con  axuda,
entre  información  e
publicidade.

1.72 % CCL

CAA

CSC

Proba práctica x

LCB2.8.1. Formula hipóteses, de 

xeito guiado, sobre a finalidade 

de diferentes textos moi 

sinxelos a partir da súa 

tipoloxía, e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos 

moi redundantes, axeitados á 

súa idade.

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

1.72 % CCL

CAA

CSC

Proba oral ou 

escrita

x

b

e

i

B2.10. Uso guiada das 

Tecnoloxías da Información 

e Comunicación para a 

procura e tratamento 

igualmente guiado, da 

información.

 B2.8. Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura 

da información.

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, 

as Tecnoloxías da Información 

e Comunicación para buscar 

información.

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

1.72 % CCL

CD

CAA

Observación

Lista 

control/cotexo

x x

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

b

e

m

B3.1. Produción de textos para 

comunicar coñecementos, 

experiencias e necesidades:

con diferentes formatos 

(descritivos, narrativos, 

dialogados) e intencións 

comunicativas (informativos,

literarios e prescritivos).

B3.2. Cohesión do texto: 

mantemento do tempo 

verbal, puntuación. 

B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas axeitadas ao 

nivel. 

B3.4. Produción de textos 

segundo o Plan de escritura 

do centro.

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.

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…

Escribe, con axuda, textos
sinxelos  propios  da  vida
cotiá, do ámbito escolar e
social,  atendendo á forma
da mensaxe e respectando
as  normas  gramaticais  e
ortográficas  básicas:
instrucións, receitas, conto
sinxelo.

1.72 % CCL

CD

CAA

Proba práctica

portfolio ou 

traballor de 

aula

x x x

LCB3.1.2. Presenta os seus 

traballos con caligrafía clara e 

limpeza, evitando riscos etc.

Intenta  presentar os  seus
traballos  con  caligrafía
clara  e  limpeza,  evitando
riscos etc.

1.72 % CCL

CAA
Observación do 

traballo de 

aula

Lista 

control/cotexo

x x x

b

e

m

B3.5. Valoración da súa propia 

produción escrita, así como 

a produción escrita dos seus

compañeiros.

B3.2. Valorar a súa propia 

produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus 

compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia 

produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus 

compañeiros.

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

1.72 % CCL

CSC
Escala de 

estimación 

x x x

b

e

B3.6. Normas e estratexias 

para a produción de textos: 

planificación (función, 

destinatario, xeración de 

ideas, estrutura...) 

B3.7. Textualización en frases 

elementais con secuencia 

B3.3. Aplicar, de xeito guiado, 

todas as fases do proceso de 

escritura na produción de textos

escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, 

revisión e reescritura.

LCB3.3.1. Utiliza borradores que 

amosan a xeración e selección 

de ideas e a revisión 

ortográfica na escritura de 

textos sinxelos propios do 

ámbito da vida persoal, social e

escolar. 

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

1.72 % CCL

CAA

CSIEE 

Observación

Caderno de aula 

ou portfolio

x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

lineal. 

B3.8. Revisión e mellora do 

texto. 

b

e

i

B3.9. Creación de textos 

utilizando a linguaxe verbal 

e non verbal con intención 

informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. 

Cómics.

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, 

proxectos individuais ou 

colectivos sobre diferentes 

temas da área.

LCB3.4.1. Elabora, de forma 

guiada, gráficas sinxelas sobre 

experiencias realizadas: plantar

fabas, cría de vermes de 

seda…. 

Iníciase na elaboración, de
forma  guiada,  gráficas
sinxelas  sobre
experiencias  realizadas:
plantar  fabas,  cría  de
vermes de seda.

1.72 % CCL

CAA
Porfolio x

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de 

forma guiada, textos sinxelos, 

que ilustra con imaxes de 

carácter redundante co contido.

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

1.72 % CCL

CD

CAA

Proba práctica ou

portfolio

x x x

e

i

B3.10. Creación de textos 

utilizando as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación

de xeito guiado.

B3.11. Produción de textos 

segundo o Plan de escritura 

do centro. 

B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e Comunicación de

xeito guiado para presentar as 

súas produción.

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para escribir e 

presentar textos moi sinxelos.

Usa,  con  axuda,  as
Tecnoloxías  da
Información  e
Comunicación para escribir
e  presentar  textos  moi
sinxelos.

1.72 % CCL

CD

CAA

Lista de control 

cotexo

x x

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA

b

e

B4.1. A palabra. 

B4.2. Recoñecemento das 

distintas clases de 

palabras(nome, verbo, 

B4.1. Aplicar os coñecementos 

gramaticais básicos sobre a 

estrutura da lingua, (categorías 

gramaticais), para favorecer 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado 

categorías gramaticais básicas:

o nome, artigo, adxectivo, 

verbo.

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

1.72 % CCL Proba práctica

e caderno de 

aula

x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

adxectivo, pronomes, 

artigos) Características e 

uso de cada clase de 

palabra.

B4.3. Tempos verbais: 

presente, pasado e futuro.

unha comunicación máis eficaz. LCB4.1.2. Utiliza con corrección os

tempos verbais: presente, 

pasado e futuro ao producir 

textos orais e escritos.

Utiliza  con  axuda  os
tempos  verbais:  presente,
pasado  e  futuro  ao
producir  textos  orais  e
escritos

1.72 % CCL Proba práctica e 

traballo de 

aula

x x x

e B4.2. Recoñecemento das 

distintas clases de palabras 

(nome, verbo, adxectivo, 

pronomes, artigos). 

Características e uso de 

cada clase de palabra.

B4.4. Vocabulario. Frases 

feitas. Formación de 

substantivos, adxectivos e 

verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e 

sufixos. 

B4.5. Recoñecemento dos 

constituíntes oracionais: a 

oración simple, suxeito e 

predicado. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua.

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e 

antónimos, polisémicas na 

expresión oral e escrita.

Utiliza  sinónimos  e
antónimos axeitados á súa
idade.

1.72 % CCL Proba práctica e 

traballo de 

aula

x

LCB4.2.2. Forma palabras 

compostas a partir de palabras 

simples.

Iníciase  na  formación  de
palabras  compostas
coñecidas  a  partir  das
súas palabras simples.

1.72 % CCL  Traballos de aula x

 LCB4.2.3. Identifica o 

suxeito/grupo nominal e 

predicado nas oracións 

simples.

Identifica  con  axuda  o
suxeito/grupo  nominal  e
predicado  nas  oracións
simples.

1.72 % CCL Proba práctica x

b

e

B4.6. Ortografía: utilización das

regras básicas de ortografía 

e puntuación. 

B4.3. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre as regras 

ortográficas para favorecer 

unha comunicación máis eficaz.

LCB4.3.1. Utiliza os signos de 

puntuación e as normas 

ortográficas propias do nivel e 

as aplica á escritura de textos 

sinxelos.

Intenta utilizar os signos de
puntuación  e  as  normas
ortográficas  propias  do
nivel e as aplica á escritura
de textos sinxelos.

1.72 % CCL Caderno de aula 

e porfolio

x x x

b B4.7. Clases de nomes: B4.4. Desenvolver estratexias para LCB4.4.1. Aplica as normas de 
Aplica  as  normas  de
concordancia de xénero e

1.72 % CCL Caderno de aula x x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

e comúns e propios.

B4.8. As relacións gramaticais 

Recoñecemento e 

explicación reflexiva das 

relacións que se establecen 

entre o substantivo e o resto

dos compoñentes do grupo 

nominal.

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua.

concordancia de xénero e 

número na expresión oral e 

escrita.

número  na  expresión  oral
e, con axuda, na escrita. e portfolio

LCB4.4.2. Utiliza signos de 

puntuación nas súas 

composicións escritas.

Utiliza  signos  de
puntuación  nas  súas
composicións escritas

1.72 % CCL Caderno de aula 

e portfolio

x x x

LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe 

básica nas producións escritas 

propias.

Utiliza unha sintaxe básica
nas  producións  escritas
propias.

1.72 % CCL Caderno de aula 

e portfolio

x x x

e

i

B4.9. Utilización do material 

multimedia educativo e 

outros recursos didácticos 

ao seu alcance e propios da 

súa idade.

B4.5. Utilizar programas 

educativos dixitais para realizar 

tarefas e avanzar na 

aprendizaxe.

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, 

distintos programas educativos 

dixitais.

Utiliza  de  forma  guiada,
distintos  programas
educativos dixitais.

1.72 % CCL

CD

CAA

Lista de control 

cotexo

x

d

e

o

B4.10. Identificación das 

variedades da lingua na 

nosa comunidade 

autónoma. Identificación das

similitudes e diferenzas 

entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada.

B4.6. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 

integrada.

LCB4.6.1. Compara aspectos 

(gráficos, sintácticos, léxicos) 

das linguas que coñece. 

Inicia  a  comparación  de
aspectos  (gráficos,
sintácticos,  léxicos)  das
linguas que coñece.

1.72 % CCL

CAA
observación x

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

d

e

B5.1. Valoración dos textos 

literarios como fonte de 

gozo persoal.

B5.1. Valorar textos como fonte de 

lecer e información.

LCB5.1.1. Valora de forma global, 

textos propios da literatura 

infantil: contos, cancións, 

poesía, cómics, refráns e 

adiviñas

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

1.72 % CCL

CCEC
Lista de control 

cotexo

x x x

d

e

B5.2. Lectura guiada e 

comentada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, 

adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

B5.3. Identificación de recursos

literarios. 

B5.2. Iniciar a lectura e expresiva 

de textos literarios narrativos, 

líricos e dramáticos na práctica 

escolar.

LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada 

de textos narrativos sinxelos de

tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas 

e literatura actual.

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

1.72 % CCL

CAA

CCEC

Lista de control 

cotexo

x x

LCB5.2.2. Interpreta, 

intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións)

Interpreta, con  axuda,  a
linguaxe figurada en textos
literarios (personificacións)

1.72 % CCL

CAA
Diálogo x

d

e

B5.4 Valoración de recursos 

literarios.

B5.3. Valorar os recursos literarios 

da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns, 

adiviñas.

LCB5.3.1. Valora os recursos 

literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas.

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

1.72 % CCL

CCEC
Escala de 

estimación

x x x

b

e

B5.5 Creación de textos 

literarios en prosa ou en 

verso: contos, poemas, 

adiviñas, cancións, e teatro. 

B5.5. Reproducir, con axuda, a 

partir de modelos dados, textos 

literarios sinxelos: contos e 

poemas.

LCB5.5.1. Crea, con axuda, 

sinxelos textos literarios 

(contos, poemas) a partir de 

pautas ou modelos dados.

Crea,  con  axuda,  contos
sinxelos a partir de pautas
ou modelos dados.

1.72 % CCL

CAA

CSIEE

CCEC

Portfolio x x x

a

b

e

B5.6. Comprensión, 

memorización e recitado de 

poemas co ritmo, entoación 

e dicción adecuados. 

B5.6. Reproducir textos literarios 

breves e moi sinxelos 

adaptados á súa idade.

 LCB5.6.1. Reproduce textos orais 

moi breves e sinxelos: cancións

e poemas.

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

1.72 % CCL Proba oral x x



ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º CURSO

O

B

X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles % CC
Instrumentos de

avaliación
T1 T2 T3

d

e

B5.7. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos 

literarios.

B5.7. Participar con interese en 

dramatizacións de sinxelos 

textos literarios adaptados á 

idade.

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións 

individualmente e en grupo de 

textos literarios axeitados á súa

idade.

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

1.72 % CCL

CAA

CCEC

CSC

Proba oral x x

d

e

o

B5.8. Valoración da literatura en

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada) 

como vehículo de 

comunicación e como 

recurso de lecer persoal.

B5.8. Valorar a literatura en 

calquera lingua, especialmente 

en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de lecer persoal.

LCB5.8.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, especialmente 

en lingua galega, como 

vehículo de comunicación e 

como recurso de lecer persoal.

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

1.72 % CCL

CSC

CCEC

Lista de control 

cotexo

x x x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

g

e

B1.1. Resolución de problemas que 

impliquen a realización de cálculos, 

explicando oralmente o significado 

dos datos, a situación planeada, o 

proceso seguido e as solucións 

obtidas.

B1.1. Resolver problemas sinxelos 

relacionados con obxectos, feitos

e situacións da vida cotiá e 

explicar oralmente o proceso 

seguido para a súa resolución.

MTB1.1.1. Explica oralmente o 

proceso seguido para resolver un 

problema.

Comunica  de  forma
básica  o  proceso
seguido  na  resolución
dun problema.

3,13

%

CMCT

CCL Exposición 

oral

x x x

b

g

B1.2. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico.

B1.2. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais polo traballo 

matemático ben feito.

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa 

actitudes axeitadas para o traballo

limpo, claro e ordenado no 

caderno e en calquera aspecto 

que se vaia traballar na área de 

Matemáticas.

Mantén  limpo  e
ordenado  o  libro  de
traballo.

3,13

%

CMCT

CAA

Observación x x x

b

g

i

B1.3. Utilización de medios tecnolóxicos

no proceso de aprendizaxe.

B1.3. Utilizar, coa guía do mestre ou 

da mestra, os medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe e para a resolución 

de problemas.

MTB1.3.1. Utiliza os medios 

tecnolóxicos na resolución de 

problemas.

Resolve  problemas
sinxelos  na  pizarra
dixital.

3,13

%

CMCT 

CD

CAA

observación x x x

BLOQUE 2. NÚMEROS

b

e

g

B2.1. Números naturais ata o 999.

B2.2. Nome e grafía dos números ata o 

999. 

B2.3. Equivalencias entre os elementos 

do sistema de numeración decimal: 

unidades, decenas e centenas

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

números enteiros utilizando 

razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 

números ata o 999.

Le  e  escribe  os
números  ata  o  999.
Ordena  os  números
ata o 99.

3,13

%

CMCT

CCL

rexistro x x

MTB2.1.2. Identifica o valor de 

posición das cifras en situacións e

contextos reais.

Identifica  o  valor  de
posición  de  unidades,
decenas e centenas.

3,13

%

CMCT

CAA

Exposición 
oral

x x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

B2.4. O sistema de numeración decimal:

valor de posición das cifras.

B2.5. Identifica o número anterior e o 

seguinte a un dado.

B2.6. Identifica o número maior, o 

menor e o igual a un dado.

B2.7. Redondear, aproximar e estimar.

B2.8. Construción de series 

ascendentes e descendentes.

MTB2.1.3. Realiza correctamente 

series tanto ascendentes como 

descendentes.

Realiza  correctamente
series  tanto
ascendentes  como
descendentes.

3,13

%

CMCT

CAA

rexistro x x

b

e 

g

B2.9. Números pares e impares.

B2.10. Identifica e relaciona os números

ordinais do 1º ao 10º.

B2.11. Utilización dos números ordinais.

Comparación de números.

B2.3. Equivalencias entre os elementos 

do sistema de numeración decimal: 

unidades, decenas e centenas.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en

situacións da vida cotiá.

MTB2.2.1. Utiliza os números 

ordinais en contextos reais.

Utiliza  os  números
ordinais  ata  o  décimo
en contextos reais.

3,13

%

CMCT Exposición 
oral

x x

MTB2.2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 999.

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

3,13

%

CMCT

CAA

CCL

observación x x

MTB2.2.3. Descompón e compón 

números naturais, interpretando o

valor de posición de cada unha 

das súas cifras.

Descompón e compón
números  naturais
interpretando  o  valor
de  posición  de  cada
unha das súas cifras.

3,13

%

CMCT Tarefa de 
aula ou 
proba 
práctica

x x

MTB2.2.4. Identifica os números 

pares e os impares.

Identifica os números 
pares e impares.

3,13

%

CMCT rexistro x x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

b

g

B2.12. Iniciación no desenvolvemento 

de estratexias persoais de cálculo 

mental.

B2.13. Gusto pola presentación 

ordenada e limpa dos cálculos e dos 

resultados.

B2.14. Cálculo de sumas e restas con 

levadas.

B2.15. Propiedades conmutativa e 

asociativa da suma.

B2.16. Proba da resta.

B2.17. Cálculo de multiplicacións.

B2.18. Construción das táboas de 

multiplicar e apoiándose no número 

de veces, suma repetida, disposición

en cuadrículas...

B2.19. Termos da suma, resta e 

multiplicación.

B2.20. Utilización en situacións 

familiares da sumas, restas e 

multiplicacións.

B2.3. Realizar operacións e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas.

MTB2.3.1. Realiza cálculos 

numéricos coas operacións de 

suma e resta na resolución de 

problemas contextualizados.

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

3,13

%

CMCT

CAA

Traballo de 
aula e 
proba 
práctica

x x x

MTB2.3.2. Realiza cálculos 

numéricos básicos coa operación 

da multiplicación na resolución de

problemas contextualizados. 

Realiza  cálculos
numéricos básicos coa
operación  da
multiplicación.

3,13

%

CMCT

CAA

Traballo de 
aula e 
proba 
práctica

X x

MTB2.3.3. Resolve operacións con 

cálculo mental.

Resolve  operacións
con cálculo mental. 3,13

%

CMCT

CAA

Probas 
orais

x X x

b

g

B2.21. Resolución de problemas da vida

cotiá.

B2.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

adecuados reflexionando sobre o

MTB2.4.1. Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos contidos 

traballados.

Resolve  problemas
sinxelos que impliquen
o dominio dos contidos
traballados.

3,13

%

CMCT

CAA

Probas 
orais

x x x

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

Resolve  problemas
sinxelos  de  suma,
resta e multiplicación.

3,13

%

CMCT

CSIEE

CAA

Rexsitro 
observac
ión

x x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

proceso aplicado para a 

resolución de problemas.

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no 

contexto.

BLOQUE 3. MEDIDA

g B3.1. Unidades de lonxitude: quilómetro,

metro e centímetro.

B3.2. Unidades de peso: quilo, medio 

quilo e cuarto de quilo.

B3.3. Unidades de capacidade: litro, 

medio litro e cuarto de litro.

B3.4. Elección da unidade máis 

axeitada para a expresión dunha 

medida.

B3.5. Realización de medicións.

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro,

o metro e o centímetro como 

unidades de medida de lonxitude.

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o 

quilómetro, o metro e o 

centímetro como unidades de 

medida de lonxitude.

Coñece e utiliza o 
metro e o centímetro 
como unidades de 
medida de lonxitude.

3,13

%

CMCT Proba 
práctica

x x

B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o 

medio quilo e o cuarto quilo como

unidades de medida de peso. 

MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o 

medio quilo e o cuarto quilo como 

unidades de medida de peso.

Coñece e utiliza o 
metro e o centímetro 
como unidades de 
medida de lonxitude.

3,13

%

CMCT Proba 
práctica

x x

B3.3. Coñecer e utilizar o litro, medio

litro e cuarto litro como unidades 

de medida de capacidade.

MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, 

medio litro e cuarto litro como 

unidades de medida de 

capacidade

Coñece e utiliza o quilo
e o medio quilo como 
unidades de medida 
de peso.

3,13

%

CMCT Proba 
práctica

x x

b

g

B3.6. Unidades de medida do tempo e 

as súas relacións: minuto, hora, día, 

semana e ano.

B3.7. Lectura en reloxos analóxicos e 

dixitais

B3.4. Coñece as unidades básicas 

de medida do tempo e as súas 

relacións, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria.

MTB3.4.1. Le a hora en reloxos 

analóxicos e dixitais. (En punto, 

medias e cuartos)

Coñece e utiliza o litro 
e o medio litro como 
unidades de medida 
de capacidade.

3,13

%

CMCT Rexsitro 
observac
ión

x x

MTB3.4.2 Resolve problemas 

sinxelos da vida diaria utilizando 

as medidas temporais axeitadas e

as súas relación.

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

3,13

%

CMCT

CAA

Rexistro 
observac
ión

x x

b B3.8. O sistema monetario da Unión B3.5. Coñece o valor e as MTB3.5.1. Coñece a función e o 
Coñece a función e o
valor das diferentes 3,13 CMCT Rexistro x x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

g Europea. Unidade principal: o euro. 

Valor das diferentes moedas e 

billetes.

B3.9. Manexo de prezos de artigos 

cotiáns

B3.10. Equivalencias entre moedas e 

billetes.

equivalencias entre as diferentes 

moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea.

valor das diferentes moedas e 

billetes do sistema monetario da 

Unión Europea utilizándoas tanto 

para resolver problemas en 

situación reais como figuradas.

moedas e billetes do
sistema monetario da

Unión Europea.

% CAA

CSC 

obser

b

g

B3.11. Resolución de problemas de 

medida.

B3.6. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá 

adecuados ao seu nivel, 

establecer conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas.

MTB3.6.1. Resolve problemas 

sinxelos de medida.

Resolve problemas
sinxelos de medida. 3,13

%

CMCT

CAA

Análise da 
tarefa

X x

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o 

proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as 

operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados.

Repasa as operacións
utilizadas para a

resolución de
problemas sinxelos.

3,13

%

CMCT

CAA

CSIEE

Rexistro 
observac
ión

X  x

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

g B4.1. Elaboración de simetrías sinxelas.

B4.2. Eixes de simetría.

B4.1. Identificar e completar figuras 

simétricas.

MTB4.1.1. Completa figuras partindo 

do seu eixe de simetría.

Completa figuras moi
sinxelas partindo do
seu eixe de simetría.

3,13

%

CMCT Traballo de 
aula

x

b

g

B4.3. Identificación comparación e 

clasificación de figuras planas en 

obxectos e ámbitos cotiáns: 

triángulos, cuadriláteros, 

B4.2. Nomear un polígono segundo 

o seu número de lados.

MTB4.2.1. Coñece os diferentes 

tipos de polígonos en obxectos do

entorno inmediato.

Recoñece algúns
polígonos en obxectos

do entorno.

3,13

%

CMCT

CAA

Preguntas 
orais

      x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

circunferencias, círculos e cadrados.

B4.4. Tipos de triángulos: equilátero, 

isóscele e escaleno.

B4.5. Elementos xeométricos básicos: 

lado, vértice e ángulo.

b

g

B4.6. Identificación de corpos 

xeométricos en obxectos e ámbitos 

cotiáns: prisma, pirámide, cono, 

cilindro e esfera.

B4.7. Formación de figuras planas e 

corpos xeométricos a partir doutras 

por composición e descomposición.

B4.3. Discriminar prismas, 

pirámides, conos, cilindros e 

esferas.

MTB4.3.1. Recoñece corpos con 

formas cúbicas e esféricas en 

obxectos do entorno inmediato.

Recoñece algúns
corpos xeométricos

con formas cúbicas e
esféricas en obxectos

do entorno.

3,13

%

CMCT

CAA

Preguntas 
orais

x

b

g

B4.8. Interpretación, descrición e 

elaboración de esbozos de itinerarios

sinxelos.

B4.9. Uso de vocabulario xeométrico 

para describir itinerarios.

B4.4. Interpretar representacións 

espaciais realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares.

MTB4.4.1. Realiza e interpreta 

esbozos de itinerarios sinxelos.

Interpreta esbozos de
itinerarios sinxelos. 3,13

%

CMCT

CAA

x

b

g

B4.10. Resolución de problemas de 

xeometría relacionados coa vida 

cotiá explicando oralmente por 

escrito o procedemento seguido e as

solución obtidas.

B4.5. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá axeitados ao seu 

nivel, establecer conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas.

MTB4.5.1. Resolve problemas 

xeométricos sinxelos que 

impliquen dominio dos contidos 

traballados.

Resolve problemas
xeométricos
sinxelos que

impliquen dominio
dos contidos
traballados.

3,13

%

CMCT

CAA

Rexistro 
observac
ión

x



ÁREA  MATEMÁTICAS 2º PRIMARIA

OBX Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimios esixibles % CC

Instrumen-
tos de

avaliación
T1 T2 T3

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no 

contexto.

Revisa as
operacións

realizadas na
resolución de

problemas sinxelos.

3,13

%

CMCT

CAA

CSIEE

Rexistro 
observac
ión 

   x

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

b

g

B5.1. Interpretación de diferentes 

gráficos: de barras, de barras 

dobres, de pictogramas e 

estatísticas.

B5.2. Utilización de técnicas para a 

recollida e ordenación de datos en 

contextos familiares e próximos.

B5.1. 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.

MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos 

en representacións gráficas.

Interpreta datos
en

representacións
gráficas.

3,13

%

CMCT

CAA

Traballo de 
aula

 x

MTB5.1.2. Resolve problemas 

contextuais nos que interveñen a 

lectura de gráficos.

Resolve
problemas
sinxelos

contextuais nos
que intervén a

lectura de
gráficos.

3,13

%

CMCT

CAA

Análise das
tarefas

x

b

g

B5.3. Distinción entre o imposible, o 

seguro e aquilo que é posible pero 

non seguro, e utilización na linguaxe 

habitual e de expresións 

relacionadas coa probabilidade.

B5.2. Realizar estimacións en 

situacións de azar utilizando o 

vocabulario: seguro, posible e 

imposible.

MTB5.2.1. Diferenza o concepto de 

suceso seguro, suceso posible e 

suceso imposible.

Diferenza o
concepto de

suceso seguro e
suceso imposible.

3,13

%

CMCT

CAA

Exposición 
oral

x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA

m B1.1. O autocoñecemento. A autoper-
cepción. A imaxe dun mesmo/a. As 
calidades persoais. A percepción das 
emocións. O recoñecemento das 
emocións. A linguaxe emocional.

B1.1. Crear unha imaxe positiva 
dun mesmo/a en base ás autoper-
cepcións e 

autodescrición de calidades.

VSCB1.1.1. Recoñece e des-
cribe verbalmente os seus es-
tados de ánimo en composi-
cións libres.

Recoñece e
describe

verbalmente os
seus estados de

ánimo.

3 Exposición oral CSC

CCL

x x x

a

m

B1.2. As emocións. Identificación, re-
coñecemento, expresión e verbaliza-
ción. Asociación pensamento-emo-
ción. 

B1.3. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de rees-
truturación cognitiva. 

B1.2.Estruturar un pensamento 
efectivo empregando as emocións 
de forma positiva.

VSCB1.2.1. Detecta en si 
mesmo/a sentimentos negati-
vos e emprega estratexias sin-
xelas para transformalos.

Detecta en si
mesmo/a

sentimentos
negativos e

emprega
estratexias

sinxelas para
transformalos

3 Rexistro 

observación 

directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB1.2.2. Motívase median-
te estratexias sinxelas de pen-
samento en voz alta durante o
traballo individual e grupal.

Motívase
mediante

estratexias
sinxelas de

pensamento en
voz alta durante o
traballo individual

e grupal.

3 Rexistro 

observación 

directa

CSIE
E

CAA

x x x

VSCB1.2.3. Realiza un ade-
cuado recoñecemento e 
identificación das súas emo-
cións.

Recoñece e
identifica
algunhas

emocións propias

4 Rexistro 

observación 

directa

CCL

CSIE
E

x x x

VSCB1.2.4. Expresa, respon-
dendo a preguntas de persoas
adultas, os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez 
que respecta os dos e das de-

Expresa,
respondendo a
preguntas de

persoas adultas,
os seus

sentimentos,
necesidades, á

vez que respecta

3 Rexistro 

observación 

directa

CCL

CSC

x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

mais nas actividades coopera-
tivas.

os dos e das
demais nas
actividades

cooperativas.

 b B1.4. A responsabilidade. O sentido 
do compromiso respecto a un mesmo
e ás demais persoas. A realización 
responsable das tarefas escolares. A 
motivación.

B1.3. Desenvolver o propio poten-
cial, mantendo unha motivación ex-
trínseca e esforzándose para o 
logro de éxitos individuais e com-
partidos.

VSCB1.3.1. Asume as súas 
responsabilidades durante a 
colaboración.

Asume as súas
responsabilidade

s durante a
colaboración.

4 Rexistro 

observación 

directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB1.3.2. Realiza, respon-
dendo a preguntas de persoas
adultas, unha autoavaliación 
responsable da execución das
tarefas.

Autoavalíase, con
axuda, a través
de preguntas.

3 Exposición oral CSC

CAA 

x x x

b

m

B1.5. A autonomía persoal e a auto-
estima. Seguridade nun mesmo e nu-
nha mesma, iniciativa, autonomía 
para a acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de decisións 
persoal meditada. Tolerancia á frus-
tración.

B1.4. Adquirir capacidades para to-
mar decisións, manexando as difi-
cultades para superar frustracións 
e sentimentos negativos ante os 
problemas.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensa-
mento creativo na formulación
de propostas de actuación.

Utiliza o
pensamento
creativo na

formulación de
propostas de

actuación.

3 Rexistro 

observación 

directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB1.4.2. Toma iniciativas 
de actuación durante a colab-
oración.

Toma iniciativas
de actuación

durante a
colaboración.

3 Rexistro 

observación 

directa

CSC

CSIE
E

x x x

a

c

B1.6. A iniciativa. A automotivación. A
autoproposta de desafíos.

B1.5. Desenvolver a autonomía e a
capacidade de emprendemento 
para conseguir logros persoais res-

VSCB1.5.1.Participa con in-
terese na resolución de pro-
blemas escolares.

Participa con
interese na

resolución de
problemas
escolares.

3 Debate CSIE
E

 CS

x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

ponsabilizándose do ben común. C

VSCB1.5.2. Define e formula 
claramente problemas de con-
vivencia.

Formula algúns
problemas de
convivencia.

3 Debate CSC

CCL

x x x

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS

m B2.1. As habilidades de comuni-
cación. A percepción e o emprego do 
espazo físico na comunicación. Os 
elementos da comunicación non 
verbal que favorecen o diálogo: ton 
de voz e maneira de falar. Adecua-
ción a diferentes contextos.

B2.1. Expresar opinións, sentimen-
tos e emocións, empregando coor-
dinadamente a linguaxe verbal e 
non verbal.

VSCB2.1.1 Expresar con clari-
dade sentimentos e emocións.

Expresa algúns
sentimentos e

emocións.

3 Exposición oral CCL

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB2.1.2.Emprega a comu-
nicación verbal en relación 
coa non verbal en exposicións
orais para expresar opinións, 
sentimentos e emocións.

Emprega a
comunicación

verbal en relación
coa non verbal en
exposicións orais

para expresar
opinións,

sentimentos e
emocións.

3 Exposición oral CAA

CSIE
E

x x x

VSCB2.1.3. Emprega a lin-
guaxe para comunicar afectos
e emocións con amabilidade.

Emprega a
linguaxe para

comunicar
afectos e

emocións con
amabilidade.

3 Exposición oral CCL

CSC

x x x

m

e

B2.2. A aserción. Exposición e defen-
sa das ideas propias con argumentos 
fundados e razoables empregando 
estratexias de comunicación constru-
tivas.

B2.2. Empregar a aserción. VSCB2.2.1. Emprega a lin-
guaxe positiva.

Emprega a
linguaxe positiva. 3 Rexistro obser-

vación directa
CCL

CSC

x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

c

m

B2.3. A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, ob-
servación e análise de comportamen-
tos. O altruísmo.

B2.3. Establecer relacións interper-
soais positivas empregando habili-
dades sociais.

VSCB2.3.1. Emprega diferen-
tes habilidades sociais bási-
cas.

Emprega
diferentes

habilidades
sociais básicas.

4 Rexistro obser-
vación directa

CSC x x x

a B2.4. O respecto, a tolerancia e a va-
loración das demais persoas. As dife-
renzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que 
producen sentimentos positivos ou 
negativos no alumnado.

B2.5. A diversidade. Respecto polos 
costumes e modos de vida diferentes 
ao propio.

B2.4. Actuar con tolerancia com-
prendendo e aceptando as diferen-
zas.

VSCB2.4.1. Identifica distintas
maneiras de ser e actuar.

Identifica distintas
maneiras de ser e

actuar.

3 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSC2.4.2. Identifica necesi-
dades dos compañeiros e 
compañeiras, resalta as súas 
calidades e emite cumprimen-
tos.

Identifica
necesidades dos
compañeiros e
compañeiras.

3 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

c

m

B2.6. As condutas solidarias. A dispo-
sición de apertura cara aos demais: 
compartir puntos de vista e sentimen-
tos. As dinámicas de cohesión de 
grupo.

B2.5. Contribuír á mellora do clima 
do grupo amosando actitudes coo-
perativas e establecendo relacións 
respectuosas.

VSCB2.5.1. Forma parte acti-
va das dinámicas do grupo.

Forma parte
activa das

dinámicas do
grupo.

4 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB2.5.2 Establece e 
mantén relacións emocionais 
amigables, baseadas no inter-
cambio de afecto e a confian-
za mutua.

Establece e
mantén relacións

emocionais
amigables,

baseadas no
intercambio de

afecto e a
confianza mutua.

4 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

b

m

B3.1. Aplicación dos valores cívicos 
en situacións de convivencia no con-
torno inmediato (familia, centro esco-
lar, grupo, amizades, localidade). De-
senvolvemento de actitudes de com-
prensión e solidariedade. Valoración 
do diálogo para solucionar os confli-
tos de intereses en relación coas de-
mais persoas.

B3.2. Responsabilidade no exercicio 
dos dereitos e dos deberes individu-
ais nos grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e decisións.

B3.1. Resolver problemas en co-
laboración, poñendo de manifesto 
unha actitude aberta cara aos de-
mais e compartindo puntos de vista
e sentimentos. 

VSCB3.1.1. Establece 
relacións de confianza cos 
iguais e as persoas adultas. 

Establece
relacións de

confianza cos
iguais e as

persoas adultas.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB3.1.2. Pon de manifesto 
unha actitude aberta cara aos 
demais.

Pon de manifesto
unha actitude

aberta cara aos
demais.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

b B3.3. A interdependencia e a coope-
ración. A interdependencia positiva e 
a participación equitativa. As condu-
tas solidarias. A aceptación incondici-
onal do outro. A resolución de proble-
mas en colaboración. Compensación 
de carencias dos e das demais. A dis-
posición de apertura cara ao outro, 
compartir puntos de vista e sentimen-
tos. 

B3.4. Estruturas e técnicas da apren-
dizaxe cooperativa.

B3.2. Traballar en equipo favore-
cendo a interdependencia positiva 
e amosando condutas solidarias.

VSCB3.2.1. Amosa boa dispo-
sición a ofrecer e recibir axuda
para a aprendizaxe.

Amosa boa
disposición a

ofrecer e recibir
axuda para a
aprendizaxe.

2 Rexistro obser-
vación directa

CAA

CSIE
E

CSC

x x x

VSCB3.2.2. Respecta as re-
gras durante o traballo en 
equipo.

Intenta respectar
as regras durante

o traballo en
equipo.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC x x x

a B3.5. Elaboración de normas de con-
vivencia da aula e do centro positivas,

B3.3. Implicarse na elaboración e 
no respecto das normas da comu-

VSCB3.3.1. Coñece e enume-
ra as normas da aula.

Coñece e
enumera as

normas da aula.

1 Exposición oral CCL x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

facilitadoras e asumidas polo grupo e 
pola comunidade. Valoración da 
necesidade de normas compartidas 
que regulan a convivencia frutífera no
ámbito social.

nidade educativa, empregando o 
sistema de valores persoal que 
constrúe a partir dos valores uni-
versais.

CSC

VSCB3.3.2. Pon en práctica 
procesos de razoamento sin-
xelos para valorar se determi-
nadas condutas son acordes 
coas normas de convivencia 
escolares.

Razoa con
axuda, sobre

conductas
acordes ás
normas de

convivencia.

2 Debate CSC

CSIE
E

x x x

VSCB3.3.3 Participa na elabo-
ración das normas da aula

Participa na
elaboración das
normas da aula

1 Rexistro obser-
vación directa

CCL

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB3.3.4. Respecta as nor-
mas do centro escolar.

Intenta respectar
as normas do
centro escolar.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC x x x

c

B3.6. A resolución de conflitos. A lin-
guaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posiciona-
mentos persoais. 

B3.4. Participar activamente na 
vida cívica de forma pacífica e de-
mocrática transformando o conflito 
en oportunidade e usando a lingua-
xe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posicio-
namentos persoais.

VSCB3.4.1. Resolve proble-
mas persoais da vida escolar 
mantendo unha independen-
cia adecuada á súa idade.

Resolve, con
axuda, problemas
persoais da vida

escolar mantendo
unha

independencia
adecuada á súa

idade.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC

CSIE
E

x x x

VSCB3.4.2. Escoita as razón 
das persoas coas que entra 
en conflito, compréndeas, na 
medida das súas posibilidades
e exponas oralmente.

Escoita as razón
das persoas coas

que entra en
conflito,

compréndeas, na
medida das súas
posibilidades e

exponas
oralmente.

2 Exposición oral CCL

CSIE
E

CSC

x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

VSCB3.4.3. Identifica as emo-
cións e os sentimentos das 
partes en conflito.

Identifica as
emocións e os

sentimentos das
partes en conflito.

2 Exposición oral CSC

CSIE
E

x x x

VSCB3.4.4. Explica conflitos, 
causas e as súas posibles 
solucións, tendo en conta os 
sentimentos básicos das par-
tes.

Explica conflitos,
causas e as súas

posibles
solucións, con

axuda, tendo en
conta os

sentimentos
básicos das

partes.

2 Exposición oral CSC

CCL

x x x

a B3.7. Os dereitos e deberes. A decla-
ración dos Dereitos do Neno: alimen-
tación, vivenda e xogo. Igualdade de 
dereitos dos nenos e nenas no xogo 
e no emprego dos xoguetes.

B3.5. Analizar, en relación coa ex-
periencia de vida persoal, a necesi-
dade de preservar os dereitos á ali-
mentación, á vivenda e ao xogo de 
todos os nenos e nenas do mundo.

VSCB3.5.1. Representa plasti-
camente a necesidade da ali-
mentación, a vivenda e o xogo
para os nenos e as nenas.

Representa
plasticamente a
necesidade da
alimentación, a

vivenda e o xogo
para os nenos e

as nenas.

1 Análise da tare-
fa

CSC

CCA
C

x x x

VSCB3.5.2. Explica as conse-
cuencias para os nenos e 
para as nenas dunha mala ali-
mentación, a falta de vivenda 
digna e a imposibilidade de 
xogar.

Entende as
consecuencias
para os nenos e
para as nenas

dunha mala
alimentación, a
falta de vivenda

digna e a
imposibilidade de

xogar.

2 Exposición oral CSC

CL

CSIE
E

x x x

VSCB3.5.3. Respecta a igual-
dade de dereitos dos nenos e 
das nenas no xogo e no em-
prego dos xoguetes.

Respecta a
igualdade de
dereitos dos
nenos e das

nenas no xogo e
no emprego dos

xoguetes.

2 Rexistro obser-
vación directa

CSC x x x



ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º PRIMARIA

O
B
X

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Mínimo 

esixible
%

Instrumento
de avaliación

CC T1 T2 T3

d

m

B3.8. As diferenzas de sexo como un ele-
mento enriquecedor. Análise das medidas
que contribúen a un equilibrio de xénero e
a unha auténtica igualdade de oportunida-
des. Valoración da igualdade de dereitos
de homes e de mulleres na familia e no

mundo laboral e social.

B3.6. Participar activamente na vida cí-
vica valorando a igualdade de dereitos
e corresponsabilidade entre homes e

mulleres.

VSCB3.6.1. Colabora con persoas
do outro sexo en diferentes situa-

cións escolares.

Colabora con
persoas do outro

sexo en
diferentes
situacións
escolares.

2 Rexistro observa-
ción directa

CSC

CCL

x x x

VSCB3.6.2. Realiza diferentes ti-
pos de actividades independente-

mente do seu sexo.

Realiza diferentes
tipos de

actividades
independentemen

te do seu sexo

1 Rexistro observa-
ción directa

CSC

CSIE
E

x x x

c

k

B3.9. Hábitos de prevención de enfermida-
des e accidentes no ámbito escolar e do-

méstico. 

B3.10. Actitudes e estratexias de promo-
ción de formas de vida saudable e de cali-

dade.

B3.7. Tomar medidas preventivas, valo-
rando a importancia de previr acciden-

tes domésticos.

VSCB3.7.1. Valora a importancia
do coidado do corpo e a saúde e
de previr accidentes domésticos.

Valora a
importancia do

coidado do corpo
e a saúde e de

previr accidentes
domésticos.

2 Debate CSIE
E

x x x

VSCB3.7.2. Razoa as repercu-
sións de determinadas condutas

de risco sobre a saúde e a calida-
de de vida.

Razoa, con
axuda, as

repercusións de
determinadas

condutas de risco
sobre a saúde e a
calidade de vida.

2 Debate CCL

CSIE
E

x x x

VSCB3.7.3.Expresa as medidas
preventivas dos accidentes do-

mésticos máis frecuentes.

Coñece algunhas
medidas

preventivas dos
accidentes

domésticos máis
frecuentes.

1 Exposición oral CCL

CSC

x x x



6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

A práctica educativa que rexirá en 2º de primaria tratará de:

Conseguir aprendizaxes significativas partindo dos coñecementos e ideas previas dos nenos/as.

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

situacións diferentes.

Procurar que o alumno/a aprenda a aprender proporcionándolle os recursos e medios para que

cheguen a adquirir os coñecementos por eles mesmos. 

Potenciar a autonomía dos nenos/as cunha intensa actividade física e mental.

Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización, respectando a forma na

que os nenos/as perciben a realidade.

Establecer  relacións  afectivas,  de  escoita,  apoio  e  reforzo  positivo.  Serán  importantes  as

interaccións co medio, con outros adultos e cos seus iguais. 

Coidar os espazos, para que sexan funcionais e se adecuen ás necesidades de exploración dos

nenos/as e/ou a outros usos.

Adecuar a organización do tempo aos ritmos dos nenos/as.

Ofertar  variedade  de  materiais  para  que  poidan  desenvolver  a  súa  autonomía  e  interioricen

actitudes de coidado, orde e responsabilidade.

As propostas a desenvolver serán variadas, diversas e motivadoras para o alumnado, respectarán

os seus ritmos individuais e atenderán á diversidade, dando oportunidades a todos/as por igual,

sexan cales sexan as súas características, madurez, etc.

O material que se obteña do traballo feito, que nos sirva de recordatorio das tarefas realizadas ou

que nos axude a afrontar novas actividades, poderá quedar exposta na clase para que o alumno

poida vela e revisala cando estime oportuno. Como exemplos de isto poden ser: murais, debuxos,

fotografías, calendarios, etc.

Propoñer  momentos para  pensar  e escoitar  os  nenas/as e  as  súas propostas,  deixando que

expresen as súas ideas e investigacións.

Promover unha maior interrelación escola-familia e por tanto escola-sociedade.

Ter unha visión da miña programación como algo flexible e cercano á realidade.

Saber definir e dirixir os intereses e preocupacións dos nenas/as cara a aprendizaxe, de forma

interactiva.

Planificar as accións.

Organizar e reorganizar de forma permanente as investigacións que se van realizando.

Regular o grupo, as intervencións, tomar decisións negociadas, planificar de xeito conxunto, dar

significado á información (analizar, ordenar, sintetizar... )

Realizar observacións diarias e sistemáticas para captar os novos rumbos e directrices que han

de seguir os procesos.

Será de especial importancia a colaboración e aportación das familias no proceso educativo, 



sendo fundamental o seu apoio e implicación no traballo. A familia axudará ó neno/a a buscar

información, adaptándoa para que sexa o propio neno/a o que faga partícipes a todos aos demais

do seu descubrimento, converténdose no protagonista do seu proceso de aprendizaxe, sentíndose

importante e único ante os demais.

A integración real e efectiva das TICs.Este curso escolar introducimos o uso das tablets 

(Snappet) como instrumento de traballo fundamentalmente para as matemáticas, lingua 

galega lingua castelá e inglés. Tratamos de integrar as TICs nas aulas cunha metodoloxía 

determinada que posibilite ao alumnado, no interior das aulas, contar con recursos tecnolóxicos 

para a elaboración dos proxectos e plans de traballo. 

TIPOS DE AGRUPAMENTOS PREVISTOS

 Tarefas individuais.

Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

Gran grupo.

Grupo interclase.

7.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

En canto ós recursos materiais,  as aulas contan con: encerado,pizarra dixital,   diversos libros,

biblioteca de aula, xogos didácticos, taboleiro de corcho para colgar material informativo relevante

e diversos traballos puntuais do alumnado e outros materiais didácticos.

Contamos así  mesmo con material  común de centro como é:  un encerado dixital,  televisores,

vídeos, canón de vídeos, dvds, proxector de corpos opacos, etc.

Dentro dos recursos humanos ademais cóntase co apoio dos/as docentes especialistas en lingua

estranxeira, educación musical, educación física, educación relixiosa, especialistas en pedagoxía

terapéutica, especialistas en audición e linguaxe e un orientador para todo o centro. Tamén se

conta coas familias e con algunha visita que poda vir á aula para dar algunha charla ou facer

algunha pequena actuación.

En canto aos recursos ambientais, principalmente as clases realizaranse na aula, ás sesións 



semanais de música e de educación física levaranse  a cabo nos seus espazos específicos,

ademais de que se poderá contar puntualmente con outros espazos para levar a cabo algunhas

actividades, como a pista polideportiva, o patio de recreo ou outras dependencias do centro.

Os  distintos  materiais  e  recursos  didácticos  serán:  libros  de  texto,  encerado  dixital  fichas

complementarias, caderno do alumno e outros materias didácticos para a ensinanza das distintas

áreas (regretas, ábacos, xogos de asociacións, láminas, …) xogos educativos, biblioteca de aula e

material funxible.

8.- A AVALIACIÓN 

No proceso de avaliación tómase como referente a  ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes para a

valoración  do  grao  de  adquisición  das  competencias  e  o  logro  dos  obxectivos  da  etapa  nas

avaliacións continua e final.

Na valoración do desenvolvemento das competencias do alumnado teranse en consideración os

estándares  de  aprendizaxe  das  diferentes  áreas  que  se  relacionan  cunha

mesma competencia, os cales conforman o perfi desa competencia

A  avaliación  considérase  integrada  no  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  e  na  actividade

ordinaria  da  aula  e  do  centro  docente,  converténdose  nun  referente  tanto  para  valorar  o

progreso do alumnado como a mellora continua do proceso educativo e punto de referencia para a

adopción das medidas de atención á diversidade.

A  avaliación  ten  como  finalidade  a  valoración  dos  procesos  e  dos  resultados  de

aprendizaxe  do  alumnado  e  o  exercicio  da  práctica  docente.

A  avaliación  dos  procesos  de  aprendizaxe  do  alumnado  será  continua  e  global,  e  terá

en  conta  o  seu  progreso  no  conxunto  das  áreas  e  na  adquisición  das  competencias  clave.

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia

práctica docente, para o cal establecerán indicadores de logro nas programacións docentes

8.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ao longo das actividades e traballos que se fagan en cada unidade didáctica,  o profesorado,

mediante observación e análise do traballo do alumnado, rexistrará información detallada sobre o

grao de adquisición de cada alumno/a dos contidos.

O alumnado será informado desde o principio de curso de como vai ser avaliado así como que

aspectos van influír na avaliación (conduta, interese, participación, traballo individual ou en grupo,

…).

Algúns  dos  procedementos  e  instrumentos  existentes  para  avaliar  o  proceso  de  aprendizaxe

serán:



 Observación sistemática a través de rexistro anecdótico persoal.

  Análise das producións dos alumnos a través de traballos realizados nas clases, caderno de

clase, portafolio, producións orais.

 Intercambios  orais  cos  alumnos/as  a  través  de  diálogo,  entrevista,  postas  en  común,

asembleas.

 Probas  específicas  que  poderán  ser  obxectivas,  abertas,  resolución  de  actividades  ou  de

resposta pechada.

8.2 . CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

No artigo 5 da Orde do 9 de xuño anteriormente citada, recóllense que os resultados da avaliación

expresaranse nos termos de «Insuficiente (IN)», para as cualificacións negativas, e «Suficiente 

(SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente (SB)», para as cualificacións positivas. A 

estes termos daráselles unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un 

a dez, coas seguintes correspondencias:

– Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4.

– Suficiente: 5.

– Ben: 6.

– Notable: 7 ou 8.

– Sobresaliente: 9 ou 10.

A nota media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das áreas será a media 

aritmética das cualificacións de todas elas, redondeada á centésima máis próxima, e en caso de 

equidistancia, á superior.  Os resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na 

acta de avaliación final de cada curso, expresándose nos termos de «Insuficiente (IN)», para as 

cualificacións negativas, e «Suficiente (SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente 

(SB)», para as cualificacións positivas.

Para cualificar teremos en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe de

cada unha das áreas, asignando as cualificacións da seguinte maneira:

- INSUFICIENTE: Aqueles alumnos que non superen os mínimos esixibles de cada estándar de

aprendizaxe na avaliación de cada unha das áreas.

- SUFICIENTE: Para os alumnos que superen todos os mínimos esixibles de cada estándar de

aprendizaxe, en cada unha das áreas.

-  BEN  E  NOTABLE:  Distribuirase  proporcionalmente  en  cada  área  segundo  o  número  de

estándares acadados (ademais  dos mínimos).  A cualificación de BEN correspondería a aquel

alumnado que acade entre un 60% - 70% dos estándares de aprendizaxe e o NOTABLE para os

alumnos que consigan un 80% dos mesmos.

- SOBRESALIENTE: Esta cualificación obterana os alumnos que superen a totalidade (ou case)

de cada estándar de aprendizaxe en  cada área.



En equipo acordamos o valor que daremos aos instrumentos de avaliación que nos permitirán ver

o grao de consecución dos estándares será o seguinte:

-  As probas prácticas (orais ou escritas) representarán 40%.

-  O  traballo  diario  de  aula  (libro  de  texto,  tablet,  cadernos,  portafolio,  traballos  de  aula,  ...)

representarán o 40%

- A actitude na clase, comportamento, esforzo e atención  representará un 20%.

8.3.- A  AVALIACIÓN INICIAL

Durante o primeiro mes de cada curso escolar a realizarase unha avaliación inicial, coa finalidade

de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de

aprendizaxe,  incidindo  na  obtención  de  información  sobre  o  grao  de  desenvolvemento  das

competencias clave. 

Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior  e se

completará  coa  información  obtida  das  familias,  será  o  punto  de  referencia  para  a  toma de

decisións  nas  programacións  de  aula,  así  como para  a  adopción  das  medidas  ordinarias  ou

extraordinarias que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.

A través de diferentes instrumentos de avaliación como rexistros de observación, probas prácticas,

traballo de aula...obterase a información necesaria para axustar o proceso de ensino aprendizaxe

máis axeitado a cada neno ou nena.

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

 A atención á diversidade contémplase en tres niveis:  Programación, metodoloxía e materiais.

- A atención á diversidade na programación.

 Está  deseñada  para garantir  un nivel mínimo  de  adquisición  de  aprendizaxe  para todo  o

alumnado ao  final  do curso.  Isto  tradúcese  tanto nunha  programación  en  espiral como  en

actividades de integración dos coñecemento.

- A atención á diversidade na metodoloxía.

 Está presente durante todo o proceso de aprendizaxe e leva ao profesor ou profesora a Identificar

o coñecemento previo dos alumnos para iniciar cada unidade, a procurar un ritmo de aprendizaxe

acorde ao alumnado e a Intentar que a comprensión do alumno ou alumna en cada contido sexa

suficiente para unha mínima aplicación e enlazar os contidos que se relacionan con el.- 

A atención á diversidade en materiais.

A utilización de recursos didácticos que facilitan unha atención particularizada a cada alumno ou

alumna ten especial incidencia para a creación de dous tipos básicos de actividades: as que teñen

por obxecto reforzar certos contidos e as que facilitan a ampliación dos contidos fundamentais.

Consideramos  como  fundamental  dentro  das  medidas  de  atención  á  diversidade  o  traballo

coordinado de todos os profesionais que interveñen na educación dos alumno/as así  como a

colaboración coas familias, posto que o intercambio de información e a unificación de criterios son



básicos para lograr o éxito da intervención educativa co alumnado.

Contaremos con profesorado de apoio dentro da aula nalgunhas sesións á semana.

10.-  ACCIÓNS  DE  EDUCACIÓN  EN  VALORES  E  DE  CONTRIBUCIÓN  AO  PLAN  DE

CONVIVENCIA.

O  currículo  será  suficientemente  flexible  para  recoller  as  novas  necesidades  formativas

características dunha sociedade plural e en permanente cambio. A educación en valores persoais

e sociais traballaranse en todas as áreas. 

Con respecto á educación en valores traballaremos os referidos a: 

- Valores persoais 

o autoconcepto

o autoestima

- Valores de carácter funcional-instrumental: 

o a comprensión e expresión oral - escrita, 

o a comunicación audiovisual

o as tecnoloxías da información e comunicación.

- Valores de carácter interpersoal-social 

o morais e cívicos

o para a paz e  convivencia 

o educación ambiental

o educación para o consumidor

o igualdade de oportunidades entre ambos sexos

o educación sexual 

o educación para a saúde

o educación viaria 

Con respecto á contribución ao plan de convivencia traballaremos os seguintes aspectos:

Formar  aos  nenos  e  nenas  como  persoas  integras  capaces  de  asumir  hábitos  de

responsabilidade, respeto, non agresión…

 Atender ás dificultades de tipo académico que en calquera momento poidan presentar os

nosos alumnos e alumnas.

 Capacitar aos nenos e nenas para unha axeitada integración social e que desenvolvan así

a súa personalidade como individuos autónomos.

 Fomentar  a  adquisición  de  valores  tales  como solidariedade,  compañeirismo,  amizade,

tolerancia, respecto, responsabilidade...



11.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO.

O alumnado deste ciclo empregará as novas tecnoloxías na medida do posible  a través de:

 Proxectores.

 Encerado dixital.

 Uso de programas educativos.

 Tablets (Snappet)

 Asistencia á aula de informática:

12.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXETO LINGÜÍSTICO DO

CENTRO.

Desenvolveremos diferentes actividades ao longo do curso enmarcadas dentro do Proxecto Lector

do Centro que este ano versará  coa temática: Os bosques: realidade e ficción. 

Proporcionaranse lecturas para traballar na comprensión dos textos, vocabulario,  tipoloxías, …

Farémolo de xeito colectivo ou individual, en diferentes soportes : impresos ou electrónicos e con

diferentes finalidades: obter datos, resolver un problema, informarnos , etc.

Produciranse  textos escritos de diferentes tipoloxías e finalidades onde terán en conta as normas

gramaticais e de morfosintaxe.

Haberá a Hora de Ler onde se dedicarán todos os días 20 minutos á lectura ao entrar do recreo.

Farase de distintos xeitos (silenciosa, colectiva, unha persoa le para ás demais, …), con distintos

fins (lectura por pracer, lectura para,…) e dende diferentes soportes (libros impresos, encerado

dixital, ordenador, etc)

Teremos a chamada Mochila viaxeira que durante unha semana compartirán coa familia. Nela van

diferentes tipos de documentos.

Na  Hora  da  biblioteca,  iremos  a  biblioteca  do  centro  para  buscar  información,  coñecer  as

novidades, ler o que eles/elas queiran, facer formación  de usuarios ou formación documental,

préstamo, etc.



Ademais farase lectura dalgunha obra literaria en cada trimestre con todo o grupo recollidas no

itinerario lector. Con ela faremos actividades antes, durante e despois da lectura.  

Participaremos en actividades de animación a lectura coma contacontos, encontros con autores

ou ilustradores,…e artellaranse actividades deseñadas para as conmemoracións tal e como se

recolle na orde de calendario escolar do curso 2018/19

13 .- ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN.

A organización do reforzo dependerá das necesidades dos alumnos e alumnas en función do

curso.

Os criterios para detectar alumnos e alumnas que necesiten reforzo educativo son os seguintes:

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Realizar a avaliación inicial.

Observación directa da titora.

- Desfase no sonido-grafema en más de tres grafemas.

- Descoñecemento das vocais.

- Descoñecemento dos números do 0 ao 9.

- Dificultade no trazo.

NO SEGUNDO TRIMESTRE

Seguimento do alumnado

Observación directa da titora.

- Desfase na adquisición da lectoescritura.

- Dificultade grave na adquisición ou descoñecemento de números de dúas cifras

- Dificultade grave de comprensión lectora.

NO TERCEIRO TRIMESTRE

Seguimento do alumnado

Observación directa da titora.

- Desfase grave ou dificultade na adquisición das trabadas.

- Descoñecemento de grafemas ou dificultade grave para a súa adquisición.

- Problemas de lectura.

- Dificultade grave de comprensión lectora.

- Presenza en exceso de silabeo.

- Ausencia ou carencia de ritmo e entoación.

- Problemas de escritura.

- Graves problemas de descoñecemento da ortografía natural.

- Dificultade grave para a comprensión e realización de sumas con levada e restas sen 



levada.

A metodoloxía será a mesma que se utilice na titoría; debéndose centrar especialmente naqueles

alumnos e alumnas que presenten maiores problemas de aprendizaxe.

Para a superación de aspectos concretos traballarase con métodos específicos encamiñados a

corrixir  as  dificultades  atopadas  buscando  actividades  que  sexan  alternativas  ao  programa

curricular das materias instrumentais.

O reforzo educativo levarase a cabo durante todo o curso escolar, sendo un programa aberto e

flexible no que os alumnos e alumnas poderán ir  cambiando en canto  vaian conseguindo os

obxectivos propostos para eles e elas.

14.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

Estas actividades irán programadas cara a reforzar os contidos adquiridos na aula, a motivación

dos alumnos/as fronte ás distintas áreas, así como a potenciar a relación co medio que nos rodea

e co contexto social. Tendo por obxectivos:

 Complementar a oferta educativa que realiza o centro con novas actividades.

 Alcanzar una maior rendibilidade social e educativa das instalación e dotacións do centro.

 Facilitar a relación dos alumnos e alumnas co centro menos marcada pola obrigatoriedade

e a rixidez das actividades lectivas.

En termos xerais, poderán consistir en:

 Potenciación de actividades interdisciplinais cos demais cursos e alumnos/as.

 Asistencia a concertos didácticos.

 Proxección de documentais ou películas de vídeo.

 Saídas pola contorna.

 Exposicións.

 Celebración das distintas conmemoracións que marca o calendario oficial.

Descrición das actividades:

- SAÍDAS: ao longo do curso programaranse saídas ao entorno e arredores.

Ao longo de todo o curso realizaranse saídas polos arredores do centro para coñecer os cambios

estacionais. 

     Tanto as saídas ao entorno, como as que precisen transporte, contarán coa autorización previa

do pai, nai ou titor legal do neno/a, coa antelación da que se dispoña inmediatamente tralo seu

acordo, aquelas que precisen transporte. Programarase como mínimo unha saída por trimestre. 

CONMEMORACIÓNS: indicar que se programarán actividades de ciclo e de aula  en días 



sinalados como: 

 Magosto

 Samaín

 Conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

 Nadal.

 Día da Paz  

 Entroido.

 Día Internacional da Muller Traballadora

 Semana da prensa. 

 Día do Libro

 Día Mundial da Saúde.

 Día de Europa

 Semana das Letras Galegas. O EDNL elaborará un calendario de actividades

para esa semana.

 Día do Medio Ambiente.

 Fin de curso académico. Realizarase un festival de fin de curso.

 Excursión de Fin de curso (data sen determinar).

- OUTROS: indicar que acudiremos a diferentes actividades dependendo da oferta que haxa

para este curso.

15.-  PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL,  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO

GRAO  DE  CONSECUCIÓN  DAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS  E  OBXECTIVOS  DA

ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO.

Nas reunión mensuais do equipo docente e, máis concretamente, nas de avaliación, valorarase o

grao de consecución das competencias básicas e obxectivos da etapa por parte dos alumnos, así

como outros aspectos de gran importancia que inflúen na formación do alumnado.

Este control realizarase coa axuda dunha ficha de seguimento:



16.-  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA

DOCENTE

En relación a programación: os ítems que establecemos para "comprobar si", con respecto

aos tres ámbitos de actuación son:

Con respecto ao contexto:

SI NON

As estratexias  establecidas  para informar  a comunidade educativa deron o

resultado esperado e houbo unha boa participación por parte desta.

Os  recursos  existentes  do  medio  e  apoios  externos  foron  funcionais  nas

estratexias de coordinación establecidas.

A coordinación coa familia contou cunha boa colaboración desta última.

A  coordinación  coas  administracións  locais  e  apoios  externos  permitiu

conseguir as finalidades propostas.

A  comunidade  educativa  participou  activamente  en  festas  e  talleres

establecidos durante o curso escolar.

AVALIACIÓN:                             ANO ACADÉMICO:
GRUPO:                                      TITOR/A:

1. Resultados académicos do grupo:

2. Convivencia:

3. Asistencia e puntualidade:

4. Avance na impartición dos contidos da programación:

5. Proposta de alumnos/as para tratamento individual por presentar especial 
problemática ou dificultade:

   O profesor/a titor/a:
    Asdo:



Con respecto ao centro:

SI NON

Os  aspectos  establecidos  nos  documentos  organizativos  aseguraron  a

integración e desenvolvemento dos alumnos con necesidades especificas de

apoio educativo.

A información transmitida a titores e profesores foi a axeitada e serviu para

que  o  seu  traballo  cos  alumnos  fose  individualizado  e  adecuado  ás  súas

necesidades especificas.

As vías de coordinación establecidas, a nivel interno, permitiron a posta en

práctica das medidas de atención á diversidade.

Os recursos do centro apoiaron a formación do profesorado no seu traballo

respecto aos alumnos con necesidades específicas.

A organización dos tempos permitiu o apoio aos alumnos nunha situación o

máis normalizada posible.

A información obtida, a nivel da acción titorial, foi suficiente para atender ás

necesidades dos alumnos.

O proceso  de  avaliación  permitiu  valorar  de  xeito  obxectivo  o  proceso  de

ensino e de aprendizaxe.

Con respecto aos alumnos:

SI NON

Adquiriron un coñecemento axeitado das necesidades dos seus compañeiros.

As actividades programadas a nivel de centro favoreceron o desenvolvemento

nos alumnos de habilidades e actitudes axustadas.

Os  alumnos  utilizaron  funcionalmente  o  material  establecido  máis

especificamente para eles.

Mostran interese e curiosidade nas actividades que se lles formulan

Manifestan habilidades no uso das NNTT

AUTOAVALIACIÓN:

A organización que  levei  a  cabo na programacióm permitiume conseguir  os  obxectivos

propostos.

A elaboración dos documentos do centro, vías de coordinación,  entrevistas, ...  apoiou o

funcionamento  do  centro,  formación  de  profesores,  implicación  da  familia,  comunidade

educativa e a atención ás necesidades específicas de apoio educativo dos alumnos.

A organización que establecín nos programas foi a adecuada respecto aos propios alumnos

e axentes educativos implicados nestes.



Ao remate de cada trimestre avaliarase a través deste CUESTIONARIO a programación.

1. Os  obxectivos  e  contidos  son  os  axeitados  para  conseguir  un  adecuado  grao  de

desenvolvemento das competencias básicas?

2. O tipo de actividades, a súa secuenciación, a súa variedade, e a súa posta en práctica

favorecen o desenvolvemento das competencias básicas?

3. A  metodoloxía  empregada  está  favorecendo  o  desenvolvemento  das  competencias

básicas?

4. Os recursos utilizados son axeitados para traballar os contidos propostos?



5. As medidas adoptadas respecto a atención á diversidade abranguen a todos os alumnos?

6. Os criterios de avaliación dannos unha información obxectiva para seguir  mellorando a

nosa práctica educativa?

17.- PARTICIPACIÓN DE PAIS, NAIS E TITORES/AS LEGAIS NO PROCESO EDUCATIVO.

Para  dar  cumprimento  ao  establecido  no  artigo  7º  do  Decreto  105/2014,  contémplanse  as

seguintes medidas:

- Reunións conxuntas  co titor/a do grupo ao inicio  de curso,  onde se expoñen as  liñas

básicas da programación do curso.

- Unha hora de atención semanal a pais/nais cos titores/as e profesorado docente do grupo.

- Dispoñibilidade  do  profesorado  para  facilitar  as  entrevistas  cos  pais/nais  en  horario

acordado previamente, de non poder facelas na sesión establecida.

- Comunicación constante coas familias a través dunha axenda.

18.-  MEDIDAS  PRECISAS  PARA  FACER  PÚBLICOS  E  COMUNICAR  ÁS  FAMILIAS  OS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, AS

ESTRATEXIAS E OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, ASÍ COMO OS CRITERIOS DE

PROMOCIÓN.

As medidas que se establecen para publicar e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os

estándares  de  aprendizaxe,  as  estratexias  e  instrumentos  de  avaliación  e  os  criterios  de

promoción son as seguintes:

1. Información nas reunión conxuntas de grupo ao inicio do curso escolar e nas posteriores

reunións individuais. 

2. Poñer a disposición da comunidade educativa unha copia da programación depositada na

Xefatura de Estudos.
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