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LINGUA CASTELÁ E GALEGA, 

MATEMÁTICAS, CIENCIAS 

NATURAIS, CIENCIAS SOCIAIS 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES 

• AREA DE LINGUAS  

1. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 

2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel. 

3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:  

- diálogos 

- exposicións orais. 

4. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel. 

5. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso habitual, do ámbito 

escolar e social. 

6. Responde preguntas correspondentes á compresión literal. 

7. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos 

apropiados á súa idade. 

8. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. 

9. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas. 

10. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

11. 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… 

12. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

13. Recoñece a relación entre son e grafía. 
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14. Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura. 

15. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

16. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados. 

 

• MATEMÁTICAS 

1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

2. 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. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

4. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes. 

5. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de posición de cada unha 

das súas cifras. 

6. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta na resolución de problemas 

contextualizados. 

7. Resolve operacións con cálculo mental. 

8. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 

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

 

10. 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. 

11. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

 

• CIENCIAS NATURAIS: 

1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os 

compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

2. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos. 

3. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde. 

4. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno. 

5. Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando diferentes soportes. 

6. Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de cada profesión, a 
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responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos sexistas. 

• CIENCIAS SOCIAIS 

1. Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

2. Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se 

distribúe a auga doce e salgada no territorio. 

3. Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

4. Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. 

5. Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa contorna ou outros 

feitos próximos expresándoos con criterios temporais. 

 

2.-  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Diario de clase 

• Rúbricas 

• Caderno de clase 

• Textos escritos 

• Producións orais 

• Postas en común 

• Asembleas 

• Resolución de exercicios e problemas 

• Investigacións 

• Traballos de aplicación e síntese 

• Producións plásticas 

• Exposición dun tema 

• Gravación e análise 

 

3.-  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Intercambios orais co alumnado 
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• Probas obxectivas 

• Observación sistemática 

• Análise das producións do alumnado 

 

4.-  CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

a) Avaliación: 

A avaliación levarase a cabo seguindo a lexislación vixente, 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, segundo os principios establecidos no Decreto 105/2014, do 4 de setembro. 

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. 

Avaliaremos o proceso de ensino, a propia práctica educativa a o desenvolvemento de capacidades 

por parte do alumnado acorde cos obxectivos previstos. Empregaremos instrumentos como: 

• A observación directa e sistemática: listas de control e diario de clase 

• A análise das producións do alumnado: monografías, resumos, caderno de clase, 

resolución de exercicios, textos escritos, textos orais, producións artísticas e dramáticas, 

investigación e xogos. 

• Intercambios orais co alumando: diálogos, entrevistas, asembleas, posta en común… 

• Probas específicas:  resolución de exercicios concretos. 

O peso dos procedementos e os instrumentos para cada materia quedan reflectidos nas táboas do 

punto dous. 

b) Criterios de cualificación: 

Os referentes para a avaliación serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que 

figuran na programación, especificando os mínimos esixibles para a promoción de nivel. 

A avaliación será continua e global, tendo en conta o progreso no conxunto das áreas, e se 

establecerán medidas de reforzo educativo en calquera momento do curso para atender ás 
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necesidades específicas do alumnado con NEAE. 

Trimestralmente haberá unha reunión do equipo docente do curso para considerar o grao de 

consecución de obxectivos do alumnado e así avaliar o procedemento. Se informará ás familias do 

grao de adquisición de contidos a través dos boletíns de cualificacións obtidas nas diferentes áreas 

curriculares. 

Os criterios de cualificación quedarían expresados do seguinte xeito: 

40% Probas obxectivas 

30% Traballo diario  

20% Autonomía  

10% Actitude e comportamento 

 

c) Promoción de curso e de etapa (segundo a lexislación vixente): 

• Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo 

docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A 

decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción e 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. 

• O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que 

acadou a progresión axeitada nos obxectivos da etapa e que acadou o axeitado grado de 

adquisición das competencias correspondentes. 

• Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá permanecer un ano máis no 

mesmo curso. Esta medida poderá adoitarse unha soa vez durante a etapa, oídos os pais, as 

nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir acompañada dun plan específico 

de reforzo ou recuperación e apoio. 
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LINGUA INGLESA 
1.- Mínimos esixibles 

1. Vocabulario (ao menos 5 palabras) sobre os seguintes tópicos : 

- O tempo 

- Obxectos que se usan na clase 

- Partes da casa 

- Animais 

- Natureza 

- Descrición física da cara 

- Accións 

- Prendas de roupa 

- Comidas 

2. Números 1-20 

3. Alfabeto 

4. Interacción oral:  

- What´syourname ?I’m (Nicholas).  

- Howold are you? I’m (7).  

- Where´s (Oscar)? He / Sheis (In / On / Under). 

- He / She´sgot. 

- He / She can / can´t (skip). 

- What are youwearing? I´mwearing a (red) (dress). 

- Do youlike (strawberries)? Yes, I do / No, I don´t. 

- I like (cherries) / I don´tlike (cakes) 

5. Gramática: 

- To be – terceirapersoa (afirmativa e negativa) 

- To have – terceirapersoa (afirmativa e negativa) 

- Can (afirmativa e negativa) 

- To wear + ing (afirmativa) 

- Like (afirmativa e negativa) 
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2.- Avaliación 

No segundo curso de Educación Primaria as probas de avaliación para obter unha nota cuantitativa 

ademais da valoración do traballo diario e o rexistro da evolución e comportamento do alumnado, 

serán os principais sistemas de avaliación. A nota quedará establecida atendendo a estas 

porcentaxes en cada una das diferentes avaliacións:  

- 60% da nota: controis de adquisición e dominio de contidos que se realizarán para cada 

avaliación. Dentro dos cales un 30% será para as probas orais e un 30% para as probas 

escritas onde se reflexarán as destrezas de writing, reading and listening.  

- 30% da nota: traballo en clase. Valorarase a realización das actividades propostas; 

contestación ós exercicios prácticos propostos; participación en traballos de grupo; debates; 

a actitude cara a materia, aos compañeiros e aos Mestres.  

- 10% da nota: actividades de repaso e traballos realizados fóra do horario lectivo.  

Estas porcentaxes son referidas ao exame final de trimestre pero durante o mesmo farán unha 

proba ao fin da unidade. Polo que terán aproximadamente dúas ou tres notas para facer a media e 

calcular a calificación final do trimestre. 

En caso de ter que facer cuarentena ou confinarse e ter que facer exames vía telemática, os criterios 

serían os seguintes: 

- 70% probas escritas. 

- 20% traballos e tarefas. 

- 10% esforzo. 

Teríase tamén en conta todas as notas do trimestre para calcular a media e obter a nota final de 

trimestre. 

Considérase que o alumno ten avaliación positiva: 

• Trimestral se a súa calificación é de 5 ou máis sobre 10 puntos 

• Final se obtén unha calificación de 5 ou máis sobre 10 puntos  

 

Os instrumentos utilizados para avaliar o proceso de aprendizaxe serán:  

- Proceso e resultado dos diferentes proxectos 
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- Grella de datos para o seguimento de cada alumno a partir das diferentes tarefas 

- Observación directa e sistemática do alumnado  

- Seguimento dos traballos realizados  

- Comprobación da participación nas actividades  

- Entrevistas ou diálogos directos cos alumnos, en xeral ou de forma particular  

- Revisión dos proxectos e avaliación da evolución e progreso no seu desenvolvemento 

- Rexistro dos datos 

- Xogos verbais e non verbais 

- Preguntas directas 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA  
1. MÍNIMOS ESIXIBLES  
 

Os presentes mínimos esixibles reflexan o espírito da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a 

mellora da calidade educativa, e a súa concreción mediante a  Orde do 23 de novembro de 2007 

 Mínimos esixibles para educación artístico plástica de 2º 

1  
Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica. 
 

2  
Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e o seu produto final. 
 

3  
Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar obras plásticas propias e alleas. 
 

4  
Identificar diferentes formas de representación do espazo e as formas. 
 

5  
Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social. 
 

6  
Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 
 

7  
Manexar de maneira básica os diferentes materiais e recursos empregados 
 

8  
Utilizar os coñecementos e as experiencias previas e aplicalos na área 
 

9  
Ser capaz de planificar e executar un pequeño proxecto 
 

 
10 

 

 
Valorar de forma respectuosa e construtiva diferentes manifestacións artísticas. 

11  
Realizar debuxos segundo un modelo dado. 
 

12  
Comprender a traba de historias e identificar os personaxes principais dentro dun formato 
audiovisual. 
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pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 

de 30 de novembro de 2007). 

 
Os mínimos esixibles para a educación artística (plástica) de 2º de primaria son: 
 

 
2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

 
Instrumentos utilizados para tal fin: 
 

 Proceso e resultado dos diferentes proxectos 

 Grella de datos para o seguimento de cada alumno a partir das diferentes tarefas 

 Observación directa e sistemática do alumnado 

 Seguimento dos traballos realizados 

 Comprobación da participación nas actividades 

 Entrevistas ou diálogos directos cos alumnos, en xeral ou de forma particular 

 Revisión dos proxectos e avaliación da evolución e progreso no seu desenvolvemento 

 Rexistro dos datos 

 Entrevista 

 Escala de simulacións 

 Escala de participación 

 Fichas 

 Traballo na pizarra dixital interactiva 

 Xogos verbais e non verbais 

 Preguntas directas 

 Os boletíns trimestrais 
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3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Criterios de cualificación 

 
Participación  

en clase e remate das tarefas 

 
Esforzo nas diferentes tarefas 

e proxectos 

 
Técnica e orixinalidade nos 

diferentes proxectos 

 
 

Nota final 

 
5 puntos 
proxectos 

 
3 puntos 

Interese e esforzo nas 
diferentes tarefas e proxectos 

 
2 puntos 

mellora na técnica e 
orixinalidade nos diferentes 

proxectos 
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EDUCACIÓN MUSICAL 
 

1.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA: 

 

− Actitude de respecto de cara ó docente e o resto de compañeiros e compañeiras. 

− Interese e actitude participativa nas actividades musicais e de movemento.. 

− Esforzo nas actividades propostas. 

− Coidado e respecto do material musical e o mobiliario da aula. 

− Colaboración cos compañeiros e compañeiras. 

− Participación activa nas actividades vocais, instrumentais e de movemento. 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

 

EXECUCIÓN: 

 

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

MOVEMENTO E DANZA 

AUDICIÓNS 

ACTITUDES: 

 

ESFORZO 

ATENCIÓN 

RESPECTO 

COLABORACIÓN 

INTERESE 

 

LIBRETA , FICHAS, 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS: 

 

COIDADO. 

LIMPEZA. 

ORDEN 

40% 40% 20% 
 

 

3.- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

− Observación diaria. 

− Interpretacións vocais. 

− Práctica instrumental, individual e colectiva. 

− Audicións individuais e colectivas. 

− Execución de danzas. 

− Probas escritas e orais. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.- MÍNIMOS: 
1. Explica con axuda aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na clase 

2. Participa concerta  actividade  nas actividades propostas 

3. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 

4. Coñece e identifica GRAN  parte do Corpo. 

5. Reacciona corporalmente ante ALGÚN  estímulos sinxelo visual, auditivo e táctil, dando 

PEQUENAS respostas motrices que se adapten ás características deses  estímulos. 

6. Desprázase de distintas formas. 

7. Reproduce corporalmente movementos sinxelos con ritmo. 

8. Intenta cumprir as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene, con 

autonomía. 

9. Iníciase no uso de tácticas elementais dos xogos. 

10. Practica xogos libres e xogos organizados 

 

2.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO. 

A avaliación segundo a lexislación vixente, 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, segundo os principios establecidos no Decreto 105/2014, do 4 de setembro.  

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será GLOBAL porque trabállase a totalidade 

da persoa como xa se reflexa nos obxectivos e contidos traballados. 

 

CONTINUA porque a avaliacións urxe da consideración da educación como un proceso de 

perfeccionamento e optimización. Pártese da situación inicial e preténdese conseguir cambios 

permanentes e eficaces na conducta dos educandos. Dentro do proceso continuo, a avaliación debe 

realizarse en tres momentos claves do proceso de ensinanza e aprendizaxe antes, durante e ao final 

do mesmo.  
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Hai que ter en conta que non só se debe facer no ámbito motriz senón tamén valorando as 

capacidades referidas aos ámbitos cognitivo-lingüístico e afectivo-social, intervindo todos no seu 

proceso de desenvolvemento persoal e social. 

 

Debemos ter en conta que neste ciclo comézase a ter en conta a hixiene e o coidado do corpo, que 

se rexistrarán no bloque de hábitos.  

O bloque de valores avaliaranse a través de Táboas de Observación. 

Para aspectos máis conceptuais, bloque de coñecementos, cos seus correspondentes instrumentos 

de aplicación. 

Os aspectos de carácter máis procedimental, bloque de práctica, avalíanse nos xogos e nas 

actividades propostas, así como nos datos rexistrados a través das listaxes de observación e follas de 

rexistro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Posto que non é doado medir normas, valores, 

actitudes, etc. ou a cantidade de traballo realizado en cada sesión de clase e por cada alumno/a, 

abonda con chegar a unha aproximación con respecto aos procedementos de avaliación actitudinais 

e de participación activa nas sesións prácticas:  

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

A suma dos estándares básicos debe ter un peso do 50% na nota final e o dos non básicos o outro 

50%.  

Asemade, a nota dunha materia nunha avaliación, virá determinada  pola media ponderada dos 

estándares da citada avaliación, e da media de  tódolos estándares na avaliación ordinaria (final). 

 

-    Criterios de puntuación: 

Tendo en conta os pesos específicos que teñen os estándares en cada avaliación, poden 

obter ata 1 punto de 10 posibles, cumprindo cos estándares de HÁBITOS.  

NOTA:O  Grao mínimo de consecución conséguese cumprindo o 100% dos estándares 

básicos relacionados con cada bloque e que están presentes en todos os trimestres. 

-    Criterios de promoción 

- Cada alumno/a ten que participar dentro das súas posibilidades e limitacións físicas ou 
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psicomotrices. 

- A cualificación final calcúlase como media aritmética das tres avaliacións trimestrais, posto 

que en Educación Física se imparten combinacións de bloques de contidos diferentes en 

cada trimestre. 

 

Conclusións: Os alumnos que non acumulan anotacións negativas nas listas de control actitudinais e 

se esforzan e participan ben, poden obter unha boa cualificación. Os alumnos/as que se comportan 

e participan ben e ademais destacan nas probas/traballos etc., poden obter cualificacións 

excelentes. Deste xeito prímase a boa actitude, a participación activa e o esforzo no traballo diario. 

 

 


