
 

CIENCIAS SOCIAIS-2º DE PRIMARIA 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B1.2.Traballar en equipo e adoitar un 

comportamento de respecto e tolerancia 

ante as achegas alleas. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B1.4.Coñecer e iniciarse no emprego da 

terminoloxía propia da área. 

▪ CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. 

▪ B2.1. Recoñecer a auga como elemento 

natural analizando os usos que o ser 

humano fai da auga: domésticos, 

▪ CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai 

da auga. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

económicos, públicos e deportivos 

recreativos. O uso responsable deste 

ben. 

▪ CSB2.1.2. Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de 

interior. 

▪ CSB2.5.3.Coñece e leva á practica accións positivas para a protección 

do medio natural. 

▪ 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. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ CSB3.7.2.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas 

e traballos que prestan servizos. 

▪ 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. 

▪ CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública 

e dos seus elementos. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ CSB4.3.2.Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, 

na súa contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios 

temporais. 

▪ 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. 

▪ B4 5.Coñecer que é un museo, cal é a 

súa función e valorar o seu papel 

gozando da contemplación de obras 

artísticas. 

▪ CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súas funcións. 

▪ CSB4.5.2.Recoñece os museos, e os sitios arqueolóxicos como espazos 

de gozo e ocio. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ SUPRIMESE TODO B4.4. Realizar 

experiencias sinxelas e pequenas 

investigacións sobre diferentes 

fenómenos físicos e químicos da 

materia. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de 

investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes 

fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.  

▪ SUPRIMESE TODO CNB4.4.4. Identifica e expón as principias 

características das reaccións químicas: combustión, oxidación e 

fermentación. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de 

seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos 

materiais de traballo. 

 

▪ SUPRIMESE TODO B5.1. Coñecer os 

principios básicos que rexen as 

máquinas e os aparellos. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de 

máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de 

accionalas e a acción que realizan. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns 

dos compoñentes das máquinas. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das 

aplicacións das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar 

as actividades humanas. 

▪ SUPRIMESE TODO B5.2. Planificar a 

construción de obxectos e aparellos 

cunha finalidade previa, empregando 

fontes enerxéticas, operadores e 

materiais apropiados, realizando o 

traballo individual e en equipo e 

proporcionando información sobre que 

estratexias se empregaron. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que 

cumpra unha función ou condición para resolver un problema a partir 

de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.) 

▪ SUPRIMESE TODO B5.3. Realizar 

experiencias sinxelas para coñecer as 

leis básicas que rexen a transmisión da 

corrente eléctrica.  

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto 

eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade. 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.3.2. Observa e identifica as principais 

características dos imáns e relaciona electricidade e magnetismo. 

▪ SUPRIMESE TODO B5.4. Coñecer os 

principais avances da ciencia e da 

tecnoloxía.Identificar os beneficios e 

▪ SUPRIMESE TODO CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes 

descubrimentos e inventos da humanidade. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

riscos.  ▪ SUPRIMESE TODO CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances 

da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, 

na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

 

EN VERMELLO SUPRIMIDOS 


