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1.- INTRODUCIÓN ECONTEXTUALIZACIÓN  

Esta programación está deseñada para o alumnado do 2º nivel de educación primaria do 

CEIP Plurilingüe San Marcos. 

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de 

Abegondo. É un concello de carácter rural, sen núcleos grandes de poboación. A maioría da 

súapoboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unhapequena parte da 

mesmaadícaseaostraballos propios do campo. 

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á 

Educación Infantil. O claustro consta de 30 docentes e ten un total de 321 alumnos. 

Trátasedun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil, 

que ten un horario de xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de 

comedor e transporte escolar. 

O grupo de 2º educación de primaria está constituído por un total de 44 alumnose 

alumnasdistribuídos en dúas aulas de 22 alumnos e alumnas en cada unha. 

O profesorado que lle imparte docencia é o seguinte: 
 
 
 

2ºA Belén López Carro 

(sustituída por Cristina Ares Varela) 

2ºB Luna Cánovas Toba 

Ed.Física Arturo Castro-Rial Bobillo 

Relixión María Teresa Alonso Sanmartín 

Inglés Raquel López Pérez 

E. Musical Cristina Sánchez Veiga 

Audición e Linguaxe Sofía Arrebola Méndez 

Pedagoxía Terapéutica María Jesús Hombre Barbeito 

Marcos Daniel García Ares 
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2.- CONTRIBUCIÓN  AODESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIASCLAVE  
 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

CNB1.1. CNB1.1.1. Manifestacerta autonomía na observación e na planificación 

de accións e tarefase ten iniciativa na toma de decisións. 

 X    X X 

CNB1.2. 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. 

 X  X  X X 

CNB2.1. CNB2.1.1. Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao 

codoutros seres vivos. 

 X  X  X  

CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funciónsvitais.  X      

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e 

alleos. 
X X  X    

CNB2.2. CNB2.2.1. Coñece algún trastorno alimentario e as estratexias para a súa 

prevención. 

 X  X  X  

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada 

alimentación coa propia saúde. 

 X  X    

CNB2.3. CNB2.3.1. Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 

 X      

CNB3.1. CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando a 

súa contorna. 
X X      

CNB3.1.2. Identifica e describe animais e plantas da súa contorna, 

empregando diferentes soportes. 
X X      

CNB3.2. CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da 

observación, seres vivos da súa contorna adoptando hábitos de respecto. 
X X  X    

CNB4.1. CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola. X X  X    
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 CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.  X  X   X 

CNB4.2. CNB4.2.1 Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación 

dunhaforza en situacións da vida cotián. 

 X    X X 

CNB4.2.2 Analiza os efectos das forzas sobre obxectos e movementos 

cotiáns. 

 X    X X 

CNB5.1. CNB5.1.1. Identifica e coñece a diversidadee de máquinas da súa 

contorna e os beneficios que producen na vida cotiá. 

 X  X    

CNB5.1.2. Coñece os oficios das persoas da súa contorna e valora a 

importancia de cada profesión, a responsabilidade e a contribuciónsocial, 

evitando estereotipos sexistas. 

 X  X    

CNB5.1.3. Manexaobxectos simples de uso cotián identificando as 

situacións que poden xerar risco e estereotipos sexistas. 

 X  X    

CNB5.2 CNB5.2.1. Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu 

uso. 
X X X     

CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.  X X     
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

CSB1.1. CSB1.1.1.Faiconxecturas, predicións e recolle información a través da 

observación e experimentación iniciándose no emprego das TIC e 

outrasfontes directas e indirectas, selecciona a información relevante e a 

organiza, obtén conclusiónssinxelas e as comunica. 

X X X   X  

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de acciónse 

tarefascoidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e 

asumeresponsabilidades. 

   X  X X 

CSB1.2. 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. 

   X  X  

CSB1.3. CSB1.3.1.Elaboraalgúns mapas mentaissinxelos como técnica básica 

de estudo. 

     X  

CSB1.4. CSB1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da área. X X  X    

CSB2.1. CSB2.1.1 Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai 

da auga. 
X X X     

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

CSB2.2. CSB2.2.1. Identifica os lugares ondehaiauga na contorna e localiza, en 

mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e salgada no territorio. 

 X X   X  

CSB2.3. CSB2.3.1.Explica de maneirasinxela os elementos básicos que forman 

un ecosistema identificando as actividades humanas que orixinan 

desequilibrios nelese cita algunha medida de respecto e recuperación. 

X X  X    

CSB2.4. CSB2.4.1.Nomea os elementos e as características básicas dos 

ecosistemas sobre os que se investigou na aula. 
X X      

CSB2.5. CSB2.5.1.Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais 

próxima. 

 X      
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 CSB2.5.2.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior. X X      

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

do medio natural. 

 X  X    

CSB2.6. CSB2.6.1.Citaalgúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe 

local e coñece as características máis significativa destes. 
X X      

CSB2.7. CSB2.7.1.Identificaalgúnsminerais e rochas da súa contorna e coñece 

algúns usos aos que se destinan. 
X X      

CSB2.8. CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio no que este situada a 

escola e deseñar posibles itinerarios daccesodesdasúa casa. 

 X    X X 

CSB3.1. CSB3.1.1.Describe a organización social da contorna mais próxima e as 

súas formas de goberno e diferenza entre que é unhalocalidade e un 

municipio. 

X   X    

CSB3.2. CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos 

servizos do Concello. 
X   X    

CSB3.3. CSB3.3.1. Describe algunhasaccións da cidadanía que contribúenao 

desenvolvementodunha convivencia pacifica 
X   X    

CSB3.4. CSB3.4.1.Amosaunhaactitudedaceptación e respecto ante as 

diferenzasindividuais nos grupos aos que pertence e cos que convive, 

nos xogos e nastarefas escolares. 

   X    

CSB3.5. CSB3.5.1.Explica oralmente algunhasfestas, costumes, 

folclore,..propias da escola, da cidade, da comunidadasí como algunha 

obra que sexamoi representativa na contorna próxima. 

X   X X   

CSB3.6. CSB3.6.1.Citaalgúns cambios que provocaron, nas actividades persoais 

e sociais, a evolución dos medios de comunicación. 
X   X    

CSB3.7. 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.Diferenza entre traballos na natureza, traballosnas fábricas e 

traballos que prestan servizos. 

   X  X  

CSB3.8. CSB3.8.1.Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiroou 

viaxeira e como peón oupeoa nos medios de transporte. 
X   X  X  
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 CSB3.8.2.Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e 

dos seus elementos. 

   X    

CSB4.1. CSB4.1.1.Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas 

conversas da vida cotiá. 
X X      

CSB4.2. CSB4.2.1.Coñece os instrumentos de medida do tempo e iniciase no seu 

manexo. 

 X    X  

CSB4.3. CSB4.3.1.Ordenacronoloxicamente distintas secuencias que indican a 

evolución no tempo de obxectos, persoas, feitosouacontecementos 

sobre os que se investigou. 

 X  X    

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

súa contorna ououtrosfeitos próximos expresándoos con criterios 

temporais. 

X X  X    

CSB4.4. CSB4.4.1.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos 

históricos para entender a historia da vida humana. 

   X X   

CSB4.5. CSB4.5.1.Explica que é un museo e cales son as súasfuncións. X   X    

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

de gozo e ocio. 

   X X   
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LCB1.1. LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. X   X  X  

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de 

quendas. 
X   X  X  

LCB1.2. 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. 

X       

LCB1.2.2. Exprésasecunha pronunciación e unha dicción axeitada o seu 

nivel. 
X       

LCB1.3. LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- diálogos -exposiciónsorais guiadas, con axuda, cando cumpra, das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

X  X X  X X 

LCB1.4. LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado o seu nivel. X       

LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras. X       

LCB1.5. LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeraldun texto 

oral sinxelo de uso habitual, do ámbito escolar e social. 
X     X  

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxíamoi evidente de textos 

oraissinxelosatendendo á forma da mensaxe e a súa intención 

comunicativa: cartas, 

anuncios, regulamentos, folletos…. 

X     X  

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal. X       

LCB1.6. LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e 

dixitais para obter información. 
X  X   X  



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO 2020-2021 

 

9 

 

 

LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha 

entrevista, noticia ou debate infantil procedente dos medios de 

comunicación. 

X  X X  X  
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LCB1.7. LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, 

sinxelos e breves, axeitadosaosseus gustos e intereses. 
X    X X  

LCB1.8. LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación 

dramática. 
X       

LCB1.9. LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos oraissinxelos, do ámbito 

escolar e social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, 

anécdotas… 

X     X X 

LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. X     X X 

LCB1.10 LCB1.10.1 Usa unhalinguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 
X   X    

LCB1.11. LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: 

escoita e pregunta para asegurar a comprensión. 
X   X  X X 

LCB2.1. LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoaciónaxeitada, 

diferentes tipos de textos moisinxelos apropiados á súaidade. 
X       

LCB2.1.2. Le en silencio textos moisinxelos próximos á súa experiencia 

infantil. 
X       

LCB2.2. LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. X     X  

LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxíastextuais 

en textos do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos). 

X     X  

LCB2.3. LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para 

comprender un texto. 
X     X  

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e 

das ilustracións redundantes 
X     X  

LCB2.3.3. Relaciona a información contidanasilustracións coa 

información que aparece no texto. 
X     X  

LCB2.4. LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura 

voluntaria. 
X       
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 LCB2.4.2. Explica, de xeitosinxelo, as súas preferencias lectoras. X       

LCB2.5. 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. 

X  X   X  

LCB2.6. LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. X   X    

LCB2.7. LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. X   X  X  

LCB2.8. LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de 

diferentes textos moisinxelos a partir da súatipoloxía, e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes, axeitados á súaidade. 

X   X  X  

LCB2.8.2. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para buscar información. 
X  X   X  

LCB3.1. 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… 

X  X   X  

LCB3.1.2. Presenta os seustraballos con caligrafía clara e limpeza, 

evitando riscos etc. 
X     X  

LCB3.2. LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 

escrita dos seuscompañeiros. 
X   X    

LCB3.3. 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. 

X     X X 

LCB3.4. LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias 

realizadas: plantar fabas, cría de vermes de seda…. 
X     X  

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que 

ilustra con imaxes de carácter redundante cocontido. 
X  X   X  

LCB3.6. LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para escribir e presentar textos moisinxelos. 
X  X   X  
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LCB4.1. LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o 

nome, artigo, adxectivo, verbo. 
X       

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e 

futuro ao producir textos orais e escritos. 
X       

LCB4.2. LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e 

escrita. 
X       

LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples. X       

LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nasoracións 

simples. 
X       

LCB4.3. LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e as aplica á escritura de textos sinxelos. 
X       

LCB4.4. LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na 

expresión oral e escrita. 
X       

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nassúascomposicións escritas. X       

LCB4.4.3. Utiliza unhasintaxe básica nasproducións escritas propias. X       

LCB4.5. LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos 

dixitais. 
X  X   X  

LCB4.6. LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece. 
X     X  

LCB5.1. LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: 

contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas 
X    X   

LCB5.2. LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de 

tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 

X    X X  

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en 

textos literarios (personificacións) 
X     X  

LCB5.3. LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns, adiviñas. 
X    X   
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LCB5.5. LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos dados. 
X    X X X 

LCB5.6. LCB5.6.1. Reproduce textos oraismoi breves e sinxelos: cancións e 

poemas. 
X       

LCB5.7. LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos 

literarios axeitados á súaidade. 
X   X X X  

LCB5.8. LCB5.8.1. Valora a literatura en calqueralingua, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecerpersoal. 
X   X X   
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

MTB1.1. MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un 

problema. 
X X      

MTB1.2. MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo 

limpo, claro e ordenado no caderno e en calquera aspecto que se 

vaiatraballar na área de Matemáticas. 

 X    X  

MTB1.3. MTB1.3.1. Utiliza os medios tecnolóxicos na resolución de problemas.  X X   X  

MTB2.1. MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. X X      

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e 

contextos reais. 

 X    X  

MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como 

descendentes. 

 X    X  

MTB2.2. MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.  X      

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números 

naturais ata o 999. 
X X    X  

MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras. 

 X      

MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares.  X      

MTB2.3. MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta 

na resolución de problemas contextualizados. 

 X    X  

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da 

multiplicación na resolución de problemas contextualizados. 

 X    X  

MTB2.3.3. Resolveoperacións con cálculo mental.  X    X  
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MTB2.4. MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados. 

 X    X  

 MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

 X    X X 

MTB3.1. MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como 

unidades de medida de lonxitude. 

 X      

MTB3.2. MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como 

unidades de medida de peso. 

 X      

MTB3.3. MTB3.3.1.Coñece e utiliza o litro, medio litro e cuarto litro como unidades 

de medida de capacidade 

 X      

MTB3.4. MTB3.4.1. Le a hora en reloxosanalóxicos e dixitais. (En punto, medias 

e cuartos) 

 X      

MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as 

medidas temporaisaxeitadas e as súas relación. 

 X    X  

MTB3.5. 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. 

 X  X  X  

MTB3.6. MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.  X    X  

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 

problemas revisando as operacións utilizadas e as unidades dos 

resultados. 

 X    X X 

MTB4.1. MTB4.1.1. Completa figuraspartindo do seueixe de simetría.  X      

MTB4.2. MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos da 

contorna inmediata. 

 X      

MTB4.3. MTB4.3.1. Recoñececorpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos 

da contorna inmediata. 

 X    X  

MTB4.4. MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.  X    X  
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MTB4.5. MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricossinxelos que impliquen 

dominio dos contidostraballados. 

 X    X  

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto. 

 X    X X 

MTB5.1. MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas.  X    X  

MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura 

de gráficos. 

 X    X  

MTB5.2. MTB5.2.1. Diferenza o concepto de suceso seguro, suceso posible e 

suceso imposible. 

 X    X  
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

VSCB1.1. VSCB1.1.1. Recoñece e describe verbalmente os seus estados de 

ánimo en composicións libres. 
X   X    

VSCB1.2. VSCB1.2.1. Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega 

estratexiassinxelas para transformalos. 

   X   X 

VSCB1.2.2. Motívase mediante estratexiassinxelas de pensamento en 

voz alta durante o traballo individual e grupal. 

     X X 

VSCB1.2.3. Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das 

súasemocións. 
X      X 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de persoas adultas, os 

seussentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e 

das demaisnas actividades cooperativas. 

X   X    

VSCB1.3. VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.    X   X 

VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unha 

autoavaliación responsable da execución das tarefas. 

   X  X  

VSCB1.4. VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na formulación de propostas 

dactuación. 

   X   X 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas dactuación durante a colaboración.    X   X 

VSCB VSCB1.5.1.Participa con interese na resolución de problemas escolares.    X   X 

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia. X   X    

VSCB VSCB2.1.1 Expresar con claridadesentimentos e emocións. X   X   X 

VSCB2.1.2.Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal 

en exposiciónsorais para expresar opinións, sentimentos e emocións. 

     X X 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con 

amabilidade. 
X   X    
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VSCB2.2. VSCB2.2.1. Emprega a linguaxe positiva. X   X    

VSCB2.3. VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas.    X    

VSCB2.4. VSCB2.4.1. Identifica distintas maneiras de ser e actuar.    X   X 

VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, 

resalta as súas calidades e emite cumprimentos. 

   X   X 

VSCB2.5. VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.    X   X 

VSCB2.5.2 Establece e mantén relaciónsemocionais amigables, 

baseadas no intercambio dafecto e a confianza mutua. 

   X   X 

VSCB3.1. VSCB3.1.1. Establece relacións de confianza cosiguais e as persoas 

adultas. 

   X   X 

VSCB3.1.2. Pon de manifestounhaactitudaberta cara aosdemais.    X   X 

VSCB3.2. VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

   X  X X 

VSCB3.2.2. Respecta as regras durante o traballo en equipo.    X    

VSCB3.3. VSCB3.3.1. Coñece e enumera as normas da aula. X   X    

VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos de razoamentosinxelos para 

valorar se determinadas condutas son acordes coas normas de 

convivencia escolares. 

   X   X 

VSCB3.3.3 Participa na elaboración das normas da aula X   X   X 

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar.    X    
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VSCB3.4. VSCB3.4.1. Resolve problemas persoais da vida escolar mantendounha 

independencia adecuada á súaidade. 

   X   X 

VSCB3.4.2. Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, 

compréndeas, na medida das súas posibilidades e exponas oralmente. 
X   X   X 

VSCB3.4.3. Identifica as emocións e os sentimentos das partes en 

conflito. 

   X   X 

VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo 

en conta os sentimentos básicos das partes. 
X   X    

VSCB3.5. VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a 

vivenda e o xogo para os nenos e as nenas. 

   X  X  

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. 

X   X   X 

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no 

xogo e no emprego dos xoguetes. 

   X    

VSCB3.6. VSCB3.6.1. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións 

escolares. 
X   X    

VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos dactividadesindependentemente do 

seu sexo. 

   X   X 

VSCB3.7. VSCB3.7.1. Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de 

previr accidentes domésticos. 

      X 

VSCB3.7.2. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco 

sobre a saúde e a calidade de vida. 
X      X 

VSCB3.7.3.Expresa as medidas preventivas dos accidentes domésticos 

máis frecuentes. 
X   X    
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ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

LGB1.1. LGB1.1.1. Comprenda información xeral e relevante de textos orais 

sinxelos procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia 

infantil. 

X     X  

LGB1.1.2. Recoñece a función dos medios de comunicación como fonte 

de información. 
X   X    

LGB1.2. LGB1.2.1. Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos 

audiovisuais que inclúanimaxes e elementos sonoros de carácter 

redundante. 

X  X X  X  

LGB1.3. LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que 

di o interlocutor e contestando se é preciso. 
X   X  X X 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ouexplicacións sobre a 

organización do traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a súa 

comprensión. 

X     X  

LGB1.3.3. Elabora e produce textos oraissinxelos ante a clase e 

responde preguntas elementais sobre o seucontido. 
X     X X 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. X     X X 

LGB1.4. LGB1.4.1. Atendasintervencións dos e das demais en conversas e 

exposicións, seninterromper. 
X   X    

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. X   X    

LGB1.5. LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. X   X  X  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 

intercambios orais. 
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. 
X   X X   
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 LGB1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral. X   X X   

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra 

interese, unhaactitude receptiva de escoita e respecta as opinións das 

demaispersoas. 

X   X X   

LGB1.5.6. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. X   X X X  

LGB1.6. LGB1.6.1. Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, 

despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarsee solicitar 

axuda. 

X     X  

LGB1.7. LGB1.7.1. Amosa respecto ásachegas dos e das demais e contribúeao 

traballo en grupo. 
X     X X 

LGB1.8. LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 

entoaciónaxeitada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 
X    X X X 

LGB1.9. LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente. X   X    

LGB1.9.2. Usa unhalinguaxerespectuosa coas diferenzas, en especial 

ás referentes aoxénero, ás razas e ás etnias. 
X   X    

LGB1.10. LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación... 
X    X   

LGB1.10.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 

persoascoñecidasoudescoñecidas. 
X   X X   

LGB2.1. LGB2.1.1. Comprenda información relevante de textos sinxelos, sobre 

feitos e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, 

procedentes dos medios de comunicación. 

X  X X    

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, 

propios de situaciónscotiás, como invitacións, felicitacións, notas e 

avisos oumensaxes curtas. 

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). 

X     X X 
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LGB2.2. LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneiraxeral, a información de 

ilustracións. 
X X  X  X X 

LGB2.3. LGB2.3.1. Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos. X     X  

LGB2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidadadecuada. X       

LGB2.3.3. Fai lecturas dramatizadas de textos. X   X    

LGB2.4. LGB2.4.1. Usa a biblioteca daula con certa autonomía, para obter datos 

e informacións, e colabora no seucoidado e mellora. 
X   X  X  

LGB2.4.2. Coñece, de xeitoxeral, o funcionamento da biblioteca daula e 

de centro, como instrumento cotián de busca de información e fonte de 

recursos textuais diversos 

X   X  X  

LGB2.5. LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. X   X  X  

LGB2.6. LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, 

medio de comunicación e de lecer. 
X   X X X  

LGB2.7. LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en 

función dos seus gustos e preferencias. 
X       

LGB2.7.2. Explica dunxeitomoisinxelo as súas preferencias lectoras. X   X  X X 

LGB3.1. LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a 

situaciónscotiásinfantís como invitacións,felicitacións, notas ou 

avisos, utilizando as 

características habituaisdeses textos. 

X     X X 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. X     X X 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos 

suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 
X       

LGB3.1.4. Aplica, de maneiraxeral, as regras ortográficas, con especial 

atención ao uso das maiúsculas. 
X   X X   
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LGB3.1.5. Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola 

(listaxes, descricións e explicaciónselementais) oucos medios de 
X     X X 
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 comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre 

acontecementos próximo á súa experiencia. 

       

LGB3.2. LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. 
X   X X X X 

LGB3.3. LGB3.3.1. Usa de xeito guiado, programas informáticos de 

procesamento de texto. 
X  X   X X 

LGB3.4. LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes 

coseucontido. 
X  X    X 

LGB3.5. LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade 

caligráfica. 

X  X   X  

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 
X   X    

LGB4.1. LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 

nestes, enunciados, palabras e sílabas. 
X     X  

LGB4.1.2. Diferenza as sílabas que conforman cada palabra. X     X  

LGB4.1.3. Identifica nomescomúns e propios a partir de palabras 

dadas, frases ou textos. 
X     X  

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. X     X  

LGB4.2. LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máissinxelas 

e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
X   X X   

LGB4.3. LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía. X     X  

LGB4.3.2. Identifica as palabras como instrumento para a segmentación 

da escritura. 
X     X  

LGB4.4. LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e 

a lingua escrita. 
X    X   

LGB4.5. LGB4.5.1. Compara aspectos moielementais e evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 
X     X  
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LGB5.1. LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, 

poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 

usando modelos. 

X    X X  

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 
X    X   

LGB5.2. LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora. 
X  X  X   

LGB5.2.2. Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos 

intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora. 
X  X  X   

LGB5.3. 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 oulembranzas. 

X   X X   

LGB5.4. LGB5.4.1. Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos 

adaptados á súaidade. 
X       

LGB5.5. LGB5.5.1. Valora a literatura en calqueralingua, como vehículo de 

comunicación, e como recurso de gozo persoal. 
X   X X   

LGB5.6. LGB5.6.1. Amosacuriosidade por coñeceroutroscostumes e formas de 

relación social, respectando e valorando a diversidadee cultural. 
X    X   
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ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

 
EP-B1.1 

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. 

 
X 

    
X 

  

EP-B1.2 
2º-EPB1.2.1 - Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras 

plásticas observadas. 
X 

   
X 

  

 
EP-B1.2 

2º-EPB1.2.2 - Describe con termos propios da linguaxe as 

características de feitos artísticos e os seus creadores presentes no 

contorno. 

 
X 

    
X 

  

EP-B1.3 2º-EPB1.3.1 - Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades. X 
   

X 
  

EP-B1.3 
2º-EPB1.3.2 - Manexa en producións propias as posibilidades que 

adoptan as diferentes formas, cores e texturas. 

    
X 

  

EP-B1.4 2º-EPB1.4.1 - Identifica diferentes formas de representación do espazo. X 
   

X 
  

EP-B1.4 2º-EPB1.4.2 - Representa de diferentes maneiras o espazo. 
    

X 
  

EP-B1.5 2º-EPB1.5.1 - Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc. 
    

X X 
 

EP-B2.1 
2º-EPB2.1.1 - Manexa en producións propias as posibilidades que 

adoptan as cores. 

    
X X 

 

EP-B2.1 2º-EPB2.1.2 - Realiza correctamente mesturas de cores primarias. 
    

X X 
 

 
EP-B2.1 

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 nassúas obras. 

     
X 

 
X 

 

 
EP-B2.1 

2º-EPB2.1.4 - Coñece a simboloxía das cores frías e cálidas, e aplica 

estescoñecementos para transmitir diferentes 

sensaciónsnascomposicións plásticas que realiza. 

     
X 

 
X 
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EP-B2.2 
2º-EPB2.2.1 - Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno 

próximo e o imaxinario. 

    
X 

  

EP-B2.2 
2º-EPB2.2.2 - Realiza composicións plásticas que representan o mundo 

imaxinario, afectivo e social. 

   
X X 

  

EP-B2.3 
2º-EPB2.3.1 - Practica con precisión o recorte e o encartado para crear 

obras bidimensionais e tridimensionais. 

    
X X 

 

EP-B2.3 
2º-EPB2.3.2 - Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal 

con limpeza e precisión. 

    
X X 

 

EP-B2.4 2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñase formas xeométricas nos debuxos. 
    

X X 
 

EP-B2.4 
2º-EPB2.4.2 - Empregaferramentas básicas do debuxo (regra e 

escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas. 

    
X X 

 

EP-B2.4 
2º-EPB2.4.3 - Manexa a cuadrícula para respectar as proporcións das 

formas. 

    
X X 

 

EP-B2.5 2º-EPB2.5.1 - Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes. 
 

X 
  

X 
  

EP-B2.6 
2º-EPB2.6.1 - Elabora e representa imaxesdespoisdunha presentación 

audiovisual. 

    
X 

  

EP-B2.6 
2º-EPB2.6.2 - Deseñasinxelascreacións plásticas despois de recoller 

información por medios audiovisuais. 

  
X 

 
X 

  

EP-B2.7 2º-EPB2.7.1 - Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 
   

X 
   

EP-B2.8 
2º-EPB2.8.1 - Amosa interese polo traballo individual e colabora no 

grupo para a consecución dun fin colectivo. 

   
X 
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3.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DAS MATERIAS 

QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL 
 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - CCL 

CNB2.1.3.Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos. 

CSB4.1.2.Describealgúnacontecementovividonafamilia,naescola,nasúacontorna 
ououtrosfeitos próximos expresándoos con criterios temporais. 

LCB1.2.2. Exprésasecunha pronunciación e unha dicción axeitadaaoseu nivel. 
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitadoaoseu nivel. 

LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeraldun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 
LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental. 

LCB2.1.1.Leenvozalta,conpronunciacióneentoaciónaxeitada,diferentestiposde 
textos moisinxelos apropiados á súaidade. 

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… 

MTB1.1.1. Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 

VSCB3.4.4. Explica conflitos, causas e as súas posibles solucións, tendo en conta os 

sentimentos básicos das partes. 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas 

observadas. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se épreciso 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentaciónestablecidas: 
disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

LGB5.5.1 Valora a literatura en calqueralingua, como vehículo de comunicación, e como 
recurso de gozopersoal. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA - CMCT 

CNB1.1.1. Manifestacerta autonomía na observación e na planificación de accións e 
tarefase ten iniciativa na toma de decisións. 

CSB1.1.1. Faiconxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outrasfontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusiónssinxelas e as 

comunica. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 
MTB2.3.3. Resolveoperacións con cálculo mental. 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operaciónsempregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneiraxeral, a información de ilustracións. 
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COMPETENCIA DIXITAL - CD 

CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 

CSB1.1.1. Faiconxecturas, predicións e recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das TIC e outrasfontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusiónssinxelas e as 

comunica. 

LCB1.6.1. Iníciase na utilización guiada dos medios audiovisuais e dixitais para obter 
información. 

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para 
escribir e presentar textos moisinxelos. 

LCB4.5.1. Utiliza de forma guiada, distintos programas educativos dixitais. 

EP2.6.2. Deseñasinxelascreacións plásticas despois de recoller información por 

medios audiovisuais. 

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

LGB3.3.1 Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 
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APRENDER A APRENDER - CAA 

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. 

CSB1.3.1. Elabora algúns mapas mentaissinxelos como técnica básica de estudo. 

LCB1.11.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e 
pregunta para asegurar a comprensión. 

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións 
redundantes. 

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o 999. 

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operaciónsempregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto. 

VSCB1.3.2. Realiza, respondendo a preguntas de persoas adultas, unhaautoavaliación 

responsable da execución das tarefas. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado, etc. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición breve da clase ouexplicacións sobre a organización do 
traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a súa comprensión. 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoaciónaxeitada a 
cada acto comunicativo e propia da lingua galega. 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus 
gustos e preferencias. 

LGB3.2.1.Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS - CSC 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia 
saúde. 

CNB4.1.1.Valora e aplica usos responsables da auga na escola. 
CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 

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. 

CSB2.5.3. Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio natural. 

CSB3.4.1. Amosaunhaactitude de aceptación e respecto ante as diferenzasindividuais nos 
grupos aos que pertence e cos que convive, nos xogos e nastarefasescolares. 

CSB3.8.1.Explicaasnormasbásicasviariasquetencomoviaxeiroouviaxeiraecomo 
peón oupeoa nos medios de transporte. 

CSB4.4.1. Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricospara 
entender a historia da vida humana. 

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de quendas. 
LCB1.10.1 Usa unhalinguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 
monetariodaUniónEuropeautilizándoastantopararesolverproblemasensituaciónreais 
como figuradas. 

VSCB2.3.1. Emprega diferentes habilidades sociais básicas. 

VSCB3.5.3. Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e no 
emprego dos xoguetes. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución 
dun fin colectivo. 

LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha 
actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demaispersoas. 

LGB1.9.2. Usa unhalinguaxerespectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes 
aoxénero, ás razas e ás etnias. 

LGB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. 
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR – CSIEE 

CNB1.1.1.Manifestacerta autonomía na observación e na planificación de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

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. 

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 
▪ - diálogos 
▪ -exposiciónsorais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e 

dacomunicación. 

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

VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 

VSCB2.5.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. 

LGB1.7.1. Amosa respecto ásachegas dos e das demais e contribúeaotraballo en grupo. 
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CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS - CCEC 

CSB3.5.1. Explica oralmente algunhasfestas, costumes, folclore,..propias da escola, da 

cidade, da comunidade así como algunha obra que sexamoi representativa na contorna 

próxima. 

LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, 

axeitadosaosseus gustos e intereses. 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, 

adiviñas. 

VSCB3.5.1. Representa plasticamente a necesidade da alimentación, a vivenda e o xogo para os 

nenos e as nenas. 

EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e 
social. 

LGB5.5.1. Valora a literatura en calqueralingua, como vehículo de comunicación, e como 
recurso de gozo persoal. 
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4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA OCURSO  

Segundo a orde do 23/07/2014 (DOG do 14 de agosto) os obxectivosfixados para a etapa da 

educación primaria son os que se relacionan na seguintetáboa. 

Trataremos de adecuar estesobxectivosaosnosos alumnos. 
 
 

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

con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunhasociedade democrática. 

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

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais con que se relacionan. 

d Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de 

persoas con discapacidadenin por outros motivos. 

e Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a linguacastelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f Adquirir en, polo menos, unhalinguaestranxeira a competencia comunicativa básica que 

lles permita expresar e comprender mensaxessinxelas e desenvolverse en 

situaciónscotiás. 

g Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operaciónselementais de cálculo, 

coñecementosxeométricoseestimacións,asícomoserquendeaplicalosássituacións 

da súa vida cotiá. 

h Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

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

Galicia. 

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

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostasvisuais e audiovisuais. 

k Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demaispersoas, respectar as 

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvementopersoal e social. 

l Coñecer e valorar os animaismáis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seucoidado. 

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nassúasrelacións coas demaispersoas, así como unhaactitude contraria á violencia, 

aosprexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións 

de diversidade afectivo-sexual. 

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

accidentes de tráfico. 

o Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á 

cultura e á sociedadegalegas. 
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E os obxectivos para o 2º curso de pimaria para cada unha das áreas son os seguintes: 
 

 

 Clasificar os alimentos según o seuorixe e según a forma deconsumilos. 

 Diferenciar actividades que perxudican e que favorecen a saúde e o desenvolvemento equilibrado da 

personalidade, como a ingesta de determinadosalimentos. 

 Comprender e valorar a relación entre o bienestar e a práctica de determinados hábitos: alimentación 

variada. 

 Diferenciar entre ter saúdeoualgunhaenfermidade e coñecer a importancia das revisións médicas 

para a prevención deenfermidades. 

 Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptar estilos de 

vida saudables e saber as repercusiones para a saúde do seu modo devida. 

 Manifestar autonomía e iniciativa e aceptar as súas posibilidades elimitacións. 

 Promover a autoestima e o recoñecemento dos talentos e dones queposee. 

 Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a identificación das súasemocións e as dos 

seuscompañeiros. 

 Coñecer e aplicar estratexias para estudar e traballar de maneiraeficaz. 

 Coñecer o funcionamento dos aparatos dixestivo erespiratorio. 

 Identificar e localizar os principais órganos dos aparatos dixestivo erespiratorio. 

 Identificar, localizar e valorar os órganos dos sentidos e o cerebro. 

 Coñecer o funcionamento do aparatolocomotor. 

 Identificar e localizar algúns dos principais órganos do aparato locomotor: huesos, músculos e 

articulaciones. 

 Recoñecer o ser humano coma un ser vivo. 

 Recoñecer os cambios no corpo humano nas diferentes etapas davida. 

 Recoñecer a importancia da respiración na relaxación do corpo, realizando exercicios para a súa 

correctaexecución. 

 Coñecer e aplicar estratexias para estudar e traballar de maneiraeficaz. 

 Realizar observacións e plantexarsecuestións que lle permitan obter informaciónrelevante. 

 Identificar as principaisfuncións dos seresvivos. 

 Distinguir entre animais domésticos esalvaxes. 

 Coñecer diferentes niveis de clasificación dos animaisatendendo as súas características básicas e 

tipos. 

 Observar directa e indirectamente, recoñecer, clasificar e identificar características de animais 

vertebrados: mamíferos eaves. 

 Observar directa e indirectamente, recoñecer, clasificar e identificar características de animais 

vertebrados: reptiles, anfibios epeces. 

 Observar directamente, recoñecer, clasificar e identificar características de animaisinvertebrados. 

 Identificar os distintos medios nos que habitan os animais e asplantas. 

CIENCIAS DA NATUREZA 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO 2020-2021 

35 

 

 

 

 Describir os rasgos físicos e pautas de comportamentodalgunhas plantas e animais, e asocialoscos 

entornos nos que viven: camuflaxe, tamaño, cambio de cor, grosor do pelaje, forma de desprazarse, 

etcétera. 

 Coñecer os compoñentesdun ecosistema, e identificar algunhasrelacións que se establecen entre 

eles. 

 Mostrar condutas de respeto e coidado hacia os seresvivos. 

 Observar e identificar as principais partes dunhaplanta. 

 Recoñecer e clasificar con criterios elementais as plantas máis representativas do seu entorno, así 

como algunhasoutras especies coñecidas aplicando a información obtida a través de diversos 

medios. 

 Distinguir diferentes tipos de plantas dacordo coas súascaracterísticas. 

 Observar, identificar e describir patróns de relación entre os seres humanos e as plantas, e recoñecer 

a diferenza entre plantas cultivadas e plantassilvestres. 

 Coñecer os beneficios que se obteñen dasplantas. 

 Observar directa e indirectamente o crecementodunhaplanta. 

 Realizar observacións das plantas con instrumentosapropiados. 

 Mostrar condutas de respeto e coidado hacia os seres vivos: asplantas. 

 Observar, identificar, diferenciar e clasificar materiais según propiedades físicasobservables. 

 Coñecer, identificar, diferenciar e clasificar materiais según a súaorixe. 

 Describir algunhas causas e efectos visibles en situaciones cotidianas de cambios o transformacións 

en obxetos emateriais. 

 Observar, identificar, diferenciar e clasificar materiais segundo o seucomportamento ante aluz e  

a auga. 

 Coñecer os efectos da aplicación das forzas nosobxetos. 

 Planificar e realizar con seguridadesinxelasinvestigacións eexperimentos. 

 Observar e explicar algúns elementos do medio físico e os seus recursos, valorando omedioambiente. 

 Reducir, reutilizar e reciclar obxetos e sustancias no fogar, na aula e nocentro. 

 Relacionar algúns dos obxetos e materiaiscosseus usos e aplicaciones coa finalidade de recoñecer a 

importancia dos distintos obxetos e materiais na vida cotiá e do uso responsable dos recursos como 

contribución a un desenvolvementosostible. 

 Coñecer máquinas e aparatos de usofrecuente. 

 Recoñecer a utilidade de aparatos e máquinas da contorna escolar efamiliar. 

 Identificar e nombrar algunhas das profesións que desempeñan as personas da súa contorna, así 

como os materiais e as ferramentas queutilizan. 

 Analizar inventos tecnolóxicos que facilitan a vida diaria daspersonas. 

 Coñecer a influencia do desenvolvementotecnolóxico nos traballos e na vida das personas doseu 

entorno. 

 Iniciarsenocoidadodaseguridadepersoalenousodetecnoloxías,materiais,sustanciase ferramentas 

de forma segura no fogar, na aula e nocentro.

 Coñecer os procedimentos para a medida da masa e ovolumen.

 Coñecer aplicaciones tecnolóxicas respetuosas con omedioambiente.
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 Comprender a organización social da súa contorna próximo (barrio, localidade,municipio…). 

 Valorar a diversidade social, cultural, artística e lingüística respetando as diferencias de cada 

comunidade. 

 Recoñecer diferentes manifestaciónsculturais e o patrimonio artístico, cultural e histórico da 

súalocalidadedesenvolvendo actitudes que contribuen a súa valoración econservación. 

 Coñecer e explicar de maneirasinxela as funcións e a importancia de diversos organismos, 

instituciones e servizospúblicos. 

 Comprender a organización social do seu entorno próximo: localidade, concello e municipio e as 

normas deconvivencia. 

 Coñecer a importancia da participación ciudadana, de modo que se establezcan as bases dunha 

futura ciudadanía mundial solidaria, informada, participativa edemócrata. 

 Coñecer e respetar as normas de circulación e fomentar a seguridade vial en todos os seusaspectos. 

 Comprender o significado das señales de tráfico e elementos viales máishabituais valorando a 

importancia da movilidad na vidacotiá. 

 Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflictos, fomentando os valores 

democráticos. 

 Interpretar planos sinxelos de espacios ou itinerarios cotidianos e planificarrecorridos. 

 Orientarse espacialmente en ambentes cercanos, comprendendo as relacións espaciales dos 

elementoseutilizandocorrectamenteasnocionestopológicasbásicasdeposiciónecercanía. 

 Recoñecer a existencia de dereitos e deberes das personas como membrosdun grupo o dunha 

organizaciónsocial. 

 Identificar as profesiónsmáis frecuentes do sector primario, relacionando o seunomeco tipo de 

traballo querealizan. 

 Coñecer a orixedalgúnsprodutos alimenticios naturais da súa vida cotiá e asociar os traballos que 

conleva que eses produtosaparezan na súavida. 

 Identificar as actividades que realizan os profesionais do sector secundario para obter os produtos 

elaborados. 

 Identificar as actividades que realizan os profesionais do sector terciario para ofrecer osprodutos. 

 Recoñecer as características dos medios de comunicación demasas. 

 Coñecer o fin da publicidade como invitación á compra dun productodeterminado. 

 Recoñecer os procesos da auga e a súa relación cos fenómenosatmosféricos. 

 Identificar fenómenos atmosféricos: estado do ceo, choiva, neve, vento,etc. 

 Recoñecer instrumentos que se utilizan para medir os fenómenosatmosféricos. 

 A atmosfera como escenario dos fenómenosmeteorolóxicos. 

 Recoñecer a auga como elemento natural, as súas características, propiedades eprocesos. 

 Recoñecer os estados daauga. 

CIENCIAS SOCIAIS 
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 Identificar o papel dos medios de comunicación na vidacotiá. 

 Identificar e analizar os usos que o ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e 

deportivo-recreativos. 

 Identificar algúns problemas ambientais, como a sequía e a contaminación daauga. 

 Explicar a influencia do comportamento humano no medionatural. 

 Identificar o uso sostible dos recursosnaturais. 

 Propoñerunha serie de medidas necesarias para o desenvolvementosostible da humanidade, 

especificando os seus efectos positivos, e favorecendo actitudes e comportamentos de respeto, 

coidado e conservación hacia a auga, enparticular. 

 Valorar a auga como recurso imprescindible para a vida noplaneta. 

 Identificar os elementos principais do paisaxe. 

 Identificar e explicar as consecuencias da acción humana sobre a paisaxenatural. 

 Identificar as semellanzas e diferencias entre paisaxe natural eurbano. 

 Identificar cómo o ser humano utiliza os recursos da natureza na súa vida diaria e para elo transforma 

a paisaxe e o relevo, adaptándoos as súasnecesidades. 

 Identificar rochas e minerais, clasificándoos según cor eforma. 

 Describir e representar rocas eminerais. 

 Identificar os elementos e recursos fundamentais do medio natural (auga, solo e aire) e a súa 

importancia na natureza e en relación coa vida daspersoas. 

 Explicar actuacións que influen positivamente na mellora das condiciónsmedioambientais do noso 

planeta. 

 Participar nas actividades con interese e afán desuperación. 

 Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, identificando o uso sostible dos 

recursos naturais e propoñendounha serie de medidas necesarias para o desenvolvementosostible. 

 Utilizar o calendario como representación do tempo, localizando meses, días ou fechassignificativas. 

 Identificar e utilizar as unidades de medida do tempo (ano, mes, semana e día) na súa vidadiaria. 

 Recoñecer o día da semana, o mes, a estación e o ano en que seencontran. 

 Recoñecer e comprender os cambios producidos co paso do tempo descubrindo a evolución da vida 

cotiá. 

 Distinguir obxetosantigos de obxetosmodernos. 

 Aplicar as unidades de medida temporais básicas (pasado, presente,futuro). 

 Establecer comparacións entre algún aspecto significativo da forma de vida propia e a de persoas de 

outras culturas ou sociedades dopasado. 

 Identificar e coñecer qué é un museo, valorando as profesións relacionadas comantemento do 

patrimonio cultural e describiendo de maneirasinxela as súasfuncións. 

 Valorar a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudio da historia e como 

patrimoniocultural. 

 Comprender os cambios producidos na súa propia vida e na dosdemáis. 

 Ordenar cronológicamente secuencias temporais e os acontecimientos máis significativos da súa 

propia autobiografía ou da historiafamiliar. 
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 Obter e interpretar informacións sobre feitos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 

diferentes fontes (directas e indirectas), e transmitilasordeadastemporalmente.. 

 Apreciar e disfrutar da contemplación da herencia cultural e comprender a importancia de conservara 

cultura e patrimonio.
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LINGUAS CASTELÁ E GALEGA E LITERATURA 

 Escoitar breves textos orais e responder axeitadamenteás preguntas de comprensiónlectora. 

 Realizar intercambios comunicativos  coherentes e axeitadosasúaidade  respectando as opinión dos 
compañeiros/as e as quendas de palabra. 

 Elaborar e producir textos sinxelos para a súaidade. 

 Empregar fórmulas adecuadas e de cortesía nos intercambios do seu día a día (Saudar, solicitar 
axuda, etc.). 

 Empregar una linguaxe non discriminatoria e respetuosa. 

 Ler breves textos escritos e responder axeitadamenteás preguntas de comprensiónlectora. 

 Ler con fluidez e cunha pronuncia adecuada pequenostextos. 

 Desenvolver o seu propio gusto pola lectura facendo uso da biblioteca de aula. 

 Iniciarse na creación da súa propia biblioteca persoal. 

 Escribir con corrección pequenos textos de distinta tipoloxía (contos, receitas, cómics, adiviñas, 

noticias, avisos, notas,invitacións...) 

 Enriquecer e ampliar ovocabulario. 

 Interiorizar algunhas categorías gramaticais. 

 Iniciarse na clasificación dos diferentes tipos de palabras. 

 Utilizar os tempos verbaisaxeitados. 

 Empregar sinónimos, antónimos e palabras polisémicas na expresión oral e escrita. 

 Formar palabras compostas a partir de palabras simples. 

 Identificar o suxeito e o predicado nasoracións simples. 

 Iniciarse no emprego dos signos de puntuación e nas normas ortográficas. 

 Valorar textos propios da literatura infantil (contos, cancións, cómics, adiviñas…) 

 Iniciarse na lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións 
de obras clásicas e literatura actual. 

 Valorar os recursos literarios da tradición oral. 

 Crear, con axuda, sinxelos textos literarios. 

 Memorizar pequenos textos orais e escritos (cancións, adiviñas, poemas,trabalinguas...) 

 Utilizar as linguascastelá e galega como canle de expresión oral na aula de forma correcta, coherente 

eeficaz. 
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MATEMÁTICAS 

 Coñecer os números do 0 ao 999: nome, grafía, orde evalor. 

 Establecer comparaciónsempregando os cocnceptos de: maior que, menor que ou igualque. 

 Comprender o significado de número anterior/ número posterior e identificar un número par ouimpar. 

 Coñecer o valor de posición decifras. 

 Coñecer e empregar os númerosordinais. 

 Empregar correctamente os conceptos dunidade, de decena e decentena. 

 Comprender e realizar sumas e restas en horizontal con números data trescifras. 

 Comprender e realizar operacións de sumas e restas levando con números de trescifras. 

 Comprender e realizar operacións de sumas de tres sumandos levando data trescifras. 

 Orientarse no espazo e localizar elementos que esteanlonxe/preto, arriba/abaixodiante/detrás, á 

esquerda/ á dereitadun puntodeterminado. 

 Utilizar as principais unidades de medida para medir, comparar e facerestimacións (quilómetro, metro e 

centímetro; quilo, medio quilo e cuarto quilo; litro, medio litro e cuartolitro). 

 Ler a hora en reloxosanalóxicos e dixitais (en punto, medias ecuartos). 

 Coñecer e manexar a serie dos días da semana e dos meses doano. 

 Identificar e utilizar as moedas e os billetes deeuro. 

 Identificar, nomear e debuxarlíñas rectas, curvas, poligonais e mixtas (abertas epechadas). 

 Identificar, nomear e debuxar figuras planas e corposxeométricosbásicos. 

 Coñecer as partes principais dos polígonos (vértice, lado eángulo). 

 Identificar o eixe de simetría e completar figuras partindodo. 

 Adquirir vocabulario relacionado con conceptos matemáticos para expresar coñecementos de forma 

oral eescrita. 

 Recoller, rexistrar e interpretar datos en representaciónsgráficas. 

 Diferenzar o concepto de suceso seguro, suceso posible e sucesoimposible. 

 Desenvolver estratexias para a resolución de problemas incidindo na aplicación de todos os pasos 

necesarios para a mesma: comprensión do enunciado, obtención dos datos necesarios,e a elección da 

operación correcta; así como na comprobación e revisión deresultados. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. EDUCACIÓN PLÁSTICA (daráse en inglés ao ser centro plurilingüe) 

 

 Valorar e respectar os diferentes tipos de expresións plásticas. 

 Valorar a orde e a limpezanasproduccións. 

 Identificar tamaños e cores en distintos materiais, taméncoñecer as cores cálidas e frías. 

 Nomear figuras xeométricas básicas e usar adecuadamente a técnica do colaxe. 

 Nomear e usar plásticamente todos os tipos de liñas 

 Nomear as diferentes partes da figura humana. 

 Opinar sobre creacións propias e alleas. 

 Recoñecer o plano para representar o espazo. 

 Empregar distintos materiais e texturas (sobre todo das cores) nassúasproduccións. 

 Situar elementos no espazo. 

 Empregar o recortado, pegado, coloreado nasproduccións. 

 Realizar mosaicos en cuadrícula. 

 Respectar as normas e coidar os espazos e materiais. 
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**O plurilingüismo está xa impartido en todos os niveis do centro educativo. É por iso que, dentro 

dásnosas posibilidades en canto a dispoñibilidade horaria e de persoal debidamente cualificado, 

apostamos polaslinguasestranxeiras e impartimos a materia de plástica en inglés en todos os 

cursos de primaria. 

A nosa intención é, sobre todo, facilitar o labor aotitor de maneira que a materia alivie dalgún modo 

as posibles angustias da aula relacionadas con este tipo de actividades á vez que introducimos o 

inglés como idioma vehicular para mellorar as destrezas dos alumnos. 

Nistobaseamos as nosasprogramacións. Pretendemos que sexaunha materia atractiva, máis se 

cabe do que podería ser en castelán, para aproveitar a dobre función que se nos ofrece. 

 

Obxectivos de inglés na área de Educación Artística: 

 Fomentar a adquisición e a aprendizaxe do inglés a través da área de Educación Artística 

 Ampliar o uso da lingua inglesa a ámbitos distintos da aula de inglés. 

 Mellorar no emprego das cinco destrezas: escoitar, falar, ler, escribir e interactuar. 

 Adquisición de vocabulario específico 

 Utilizar o idioma inglés como medio de comunicación e non só como materia curricular da área 

de linguaextranxeira. 

 Comprender o uso do idioma extranxeiro como realidade viva que permite a interrelación co 

mundo que nos rodea.
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 Desenvolver un autoconcepto positivo que permita a percepción e a expresión axustada das 

emocións, os seus signos físicos e os sentimentos propios ealleos. 

 Recoñecer as características físicas e as calidades persoais, para favorecer a aceptaciónpersoal 

 Tomarconcienciadaimportanciademelloraracapacidadedautocontrolemocionalparadesenvolver maior 

tolerancia á frustración e favorecer o crecementopersoal e a interacciónsocial. 

 Analizar condutascotiás que permitan a adquisición e a autorregulación de hábitos 

saudablesdautocoidado que fortalezan aautonomía. 

 Realizar tarefasdirixidasao incremento da adquisición daptitudes e actitudes responsables en diversos 

contextos da vida cotiá mostrando motivación eentusiasmo. 

 Coñecer os dereitos e os deberes das persoas, a través da Declaración dos Dereitos do Neno, 

analizando os seusdereitos con relación aoxogo, á vivenda e áalimentación. 

 Participar en actividades que permitan a expresión e a comunicación de sentimentos e emocións a 

través de elementos da linguaxecorporal. 

 Desenvolver a capacidade de diálogo traballando habilidades de comunicación tales como a escoita 

activa, o respecto da quenda de palabra e a expresión clara dasideas. 

 Desenvolver a empatía para identificar as emocións e as calidades dos outros, apreciar a riqueza das 

diferenzas e comprender as súasaccións. 

 Realizar traballos cooperativos que permitan satisfacer as necesidades persoais e do grupo nun 

ambiente de compañeirismo e daxudamutua. 

 Valorar a participación en dinámicas recreativas de grupo como medio para gozar dos compañeiros e 

dos amigos e mellorar as habilidadessociais. 

 Coñecer e respectar normas básicas de convivencia no ámbito familiar eescolar. 

 Analizar condutascotiás que favorecen as normas de convivencia no contextoescolar. 

 Indicar experiencias positivas e negativas da vida cotiá que permitan analizar conflitos escolares 

habituais e as súas posiblessolucións. 

 Xerarsituacións que promovan o manexo responsable dos materiaispersoais eescolares. 

 Tomar conciencia das actitudes que incitan á deterioración ouao respecto e á conservación domedio. 

 Valoraraimportanciadocoidadodocorpoeasaúdeedepreviraccidentesdomésticos,razoandoas 

repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida e expresar as 

medidas preventivas dos accidentes domésticos máisfrecuentes. 
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5.-TEMPORALIZACIÓN,MÍNIMOS,PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOSDA AVALIACIÓNDOSESTÁNDARESDOCURSO  
ÁREA DAS CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de 

avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 
CN-B1.1 

2º-CNB1.1.1 - Manifestacerta autonomía na 

observación e na planificación de accións e 

tarefase ten iniciativa na toma de decisións. 

Manifesta autonomía na observación, 

escoita de explicacións e desenrolo de 

tarefas. 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  Observación. 

 
 
CN-B1.2 

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. 

Sabe os procesos que ten que levar a 

cabo para facerunhatarefa respectando 

as opinións dos compañeiros e o material 

que se utilice. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS:Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 

 
 
CN-B2.1 

 
2º-CNB2.1.1 - Identifica e describe as partes 

do corpo humano e compáraocodoutros seres 

vivos. 

 
Nomea as partes do seucorpo e as 

doutros seres vivos, establecendounha 

comparación entre eles. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 

 

 
CN-B2.1 

 

2º-CNB2.1.2 - Recoñece a respiración e a 

nutrición como funciónsvitais. 

Sabe cales son os nomes dos órganos 

que interveñen na respiración e na 

nutrición ,como funcionan os mesmos 

para levar a cabo ditas actividades e cal é 

a súa importancia. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 

CN-B2.1 

 
2º-CNB2.1.3 - Verbaliza e comparte emocións 

e sentimentos propios e alleos. 

Fala dos seussentimentos e emocións 

ante un tema determinado e ten 

capacidade de empatía coscompañeiros 

e compañeiras. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

CN-B2.2 
2º-CNB2.2.1 - Coñece algúntrastorno 

alimentario e as estratexiaspara asúa 

Sabe que existen enfermidades coma a 

anorexia ou a bulimia e cales son as 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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 prevención. causas que as provocan e as 

consecuencias que se presentan despois. 

    

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
CN-B2.2 

2º-CNB2.2.2 - Relaciona o exercicio físico, o 

descanso e a adecuada alimentación coa 

propia saúde. 

Recoñece que para ter unha boa saúde é 

imprescindible facerexercicio físico, 

descansar e levar unha dieta sa. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

CN-B2.3 

2º-CNB2.3.1 - Identifica os alimentos diarios 

necesarios aplica o menú semanal de 

merendas na escola. 

Coñece cales son os alimentos que debe 

comer todos os días (lácteos, froita, 

legumes), e cumpre coas merendas 

semanais que se ditan na escola. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Intercambios orais. 

 

 
CN-B3.1 

 
2º-CNB3.1.1 - Explica as diferenzas entre 

seres vivos e inertes observando a súa 

contorna. 

 

Sabe identificar cales son as 

característicasfundamentais dos seres 

vivos e dos seres inertes, aomesmo 

tempo que os observa na súa contorna. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Textos 

escritos. Proba obxectiva. 

 

 
CN-B3.1 

 
2º-CNB3.1.2 - Identifica e describe animais e 

plantas da súa contorna, empregando 

diferentes soportes. 

Coñeceanimais e plantas da súa 

contorna, identificando as súas 

características e a súatipoloxía; 

presentados en fichas de traballo, 

diapositivas dixitaisou láminas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. Textos 

escritos. Proba obxectiva. 

 

CN-B3.2 

2º-CNB3.2.1 - Nomea e clasifica, con criterios 

elementais a partir da observación, seres vivos 

da súa contorna adoptando hábitos de 

respecto. 

Sabe o nome dos animais da súa 

contorna e a que grupo pertencen 

(vertebrados , invertebrados,...), e mantén 

unhaactitude de respecto hacia eles. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

CN-B4.1 

 
2º-CNB4.1.1 - Valora e aplica usos 

responsables da auga na escola. 

Valora a importancia da auga na nosa 

vida (alimentación, aseo, industria,...) e 

polo tanto recoñece a importancia de non 

malgastala. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

CN-B4.1 2º-CNB4.1.2 - Reduce, reutiliza e recicla Recoñece a importancia de reciclar o 
   

PROCEDEMENTOS: Observación 
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 residuos na escola. papel, o plástico, o vidro, as pilas, a 

roupa,...etc, , sabendo cales son os 

contedores que lle corresponden a cada 

material. Tamén sabe o feito de que se 

poidan volver a reutilizar. 

X X X sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Observación. 

 
 

CN-B4.2 

 

2º-CNB4.2.1 - Realiza experiencias sinxelas 

sobre os efectos da aplicación dunhaforza en 

situacións da vida cotián. 

 

Experimenta coma pode aplicarse a forza 

humana nas diferentes tarefas que pode 

facerunhapersoaao longo dun día. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Intercambios orais. 

 
 

CN-B4.1 

 
2º-CNB4.2.2 - Analiza os efectos das forzas 

sobre obxectos e movementoscotiáns. 

 
Analiza os efectos que desenrola a forza 

humana e a forza con máquinas simples. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

CN-B5.1 

 

2º-CNB5.1.1 - Identifica e coñece a 

diversidade de máquinas da súa contorna e os 

beneficios que producen na vida cotiá. 

Identifica as máquinas simples e 

complexas que pode ver na escolaou na 

súa casa. Amais das máquinas que pode 

ver en pequenasou grandes industrias. 

 

 
 

 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

 
CN-B5.1 

 
2º-CNB5.1.2 - Coñece os oficios das persoas 

da súa contorna e valora a importancia de 

cada profesión, a responsabilidade e a 

contribución social, evitando estereotipos 

sexistas. 

Coñece os oficios das persoas que están 

aoseu redor, sabendo o que se fai en 

cada profesión e a súa contribución á 

sociedade, para que esta evolucione de 

forma óptima .Aomesmo tempo 

decatarase que unha profesión non debe 

ser específica dun so sexo. 

 
 

 

 
X 

 
 

 

 
X 

 
 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

 
CN-B5.1 

 
2º-CNB5.1.3 - Manexaobxectos simples de 

uso cotián identificando as situacións que 

poden xerar risco e estereotipos sexistas. 

Utiliza obxectos simples sabendo os 

riscos que poida ter a súa incorrecta 

utilización, ademais de identificar que un 

mesmoobxectopoidapertenceraosdous 

sexos. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Intercambios orais. 
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CN-B5.2 

 

2º-CNB5.2.1 - Identifica e describe as partes 

dun ordenador durante o seu uso. 

 
Coñece as partes básicas dun ordenador. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS:Observación e 
manipulación do ordenador. 

 

INSTRUMENTOS:Proba de uso. 

 
CN-B5.2 

 

2º-CNB5.2.2 - Emprega o ordenador de forma 

guiada e fai un bo uso. 

 
Utiliza o ordenador correctamente. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS:Proba de uso. 
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ÁREA DAS CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de 

avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

 

 
CS-B1.1 

2º-CSB1.1.1 - Faiconxecturas, predicións e 

recolle información a través da observación e 

experimentación iniciándose no emprego das 

TIC e outrasfontes directas e indirectas, 

selecciona a información relevante e a 

organiza, obtén conclusiónssinxelas e as 

comunica. 

 

 
Recolle, selecciona, organiza e chega a 

conclusiónssinxelas da información 

traballada. 

  

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS:Análise 
das produccións dos 
alumno/as. 

 

INSTRUMENTOS:Creacións do 

alumnado. 

 

 
CS-B1.1 

2º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefascoidando a súa presentación, ten 

iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades 

Realiza actividades planificando ben 

cales son os pasos necesarios para 

levar a cabo as tarefas e coidando a 

súapresentación. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

 

 
CS-B1.2 

 
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. 

Participa das diferentes tarefas que se 

llepropoñen tanto de forma individual 

coma en grupo, respectando as 

opinións dos seuscompañeiros, 

independentemente das capacidades 

de aprendizaxe que poidan ter os 

mesmos. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Intercambios orais. 

 

 
CS-B1.3 

 
 

2º-CSB1.3.1 - Elabora algúns mapas 

mentaissinxelos como técnica básica de 

estudo. 

 

 
Faipequenos esquemas. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: :Análise 
das produccións dos 
alumno/as. 

 

INSTRUMENTOS:Creacións do 

alumnado. 

 
CS-B1.4 

2º-CSB1.4.1 - Identifica a terminoloxía propia 

da área. 

Recoñece o vocabulario que aparece 

nasexplicacións que se fan sobre os 

temas en diferentes soportes. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
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CS-B2.1 

 

2º-CSB2.1.1 - Pon un exemplo de cada un 

dos usos que, o ser humano, fai da auga. 

Recoñece que a auga é necesaria para 

o aseo, alimentación, industria, sector 

de servizos,...etc 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

CS-B2.2 

2º-CSB2.2.1 - Identifica os lugares 

ondehaiauga na contorna e localiza, en 

mapas sinxelos, como se distribúe a auga 

doce e 

salgada no territorio. 

Recoñece a auga presente en ríos, 

lagos, regueiros e mar da súa contorna, 

aomesmo tempo que identifica o que é 

un río e un mar nun mapa. 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

 
CS-B2.3 

2º-CSB2.3.1 - Explica de maneirasinxela os 

elementos básicos que forman un 

ecosistema identificando as actividades 

humanas que orixinan desequilibrios nelese 

cita algunha medida de respecto e 

recuperación. 

Sabe explicar os elementos básicos dun 

ecosistema (bosques, mares, 

animais,...etc) e recoñece o coidado 

que ten que ter o mesmo (boa xestión 

dos residuos, impedir a tala dos 

bosques sen control, prevenciónde 

incendios,...etc). 

 
 
 
 
 

X 

 
 

 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 
CS-B2.4 

 
2º-CSB2.4.1 - Nomea os elementos e as 

características básicas dos ecosistemas 

sobre os que se investigou na aula. 

 
Nomea os elementos básicos dun 

ecosistema sobre o que se traballou na 

aula. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Proba obxectiva. 

 

 
CS-B2.5 

 
 

2º-CSB2.5.1 - Identifica os elementos da 

paisaxe natural e urbana mais próxima. 

 
Sabe o que é una paisaxe natural e o 

que é unhapaisaxe urbana, e identifica 

os elementos que as distinguen. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 
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CS-B2.5 

 
 

2º-CSB2.5.2 - Describe as paisaxes de costa 

diferenciándoas das de interior. 

 

Recoñece os elementos dunhapaisaxe 

de costa (mar, acantilados, pesca,...etc) 

e unhapaisaxe de montaña (montañas, 

ríos, vales,...etc). 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 
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CS-B2.5 

 
2º-CSB2.5.3 - Coñece e leva á practica 

accións positivas para a protección do medio 

natural. 

Sabe a importancia que ten non 

ensuciar o noso entorno e as 

consecuencias que pode ter nelunha 

inadecuada conducta do tratamento dos 

residuos. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producciónsorais. 

 

CS-B2.2 

2º-CSB2.2.1 - Identifica os lugares 

ondehaiauga na contorna e localiza, en 

mapas sinxelos, como se distribúe a auga 

doce e 

salgada no territorio. 

Recoñece a auga presente en ríos, 

lagos, regueiros e mar da súa contorna, 

aomesmo tempo que identifica o que é 

un río e un mar nun mapa. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

 
CS-B2.3 

2º-CSB2.3.1 - Explica de maneirasinxela os 

elementos básicos que forman un 

ecosistema identificando as actividades 

humanas que orixinan desequilibrios nelese 

cita algunha medida de respecto e 

recuperación. 

Sabe explicar os elementos básicos dun 

ecosistema (bosques, mares, 

animais,...etc) e recoñece o coidado 

que ten que ter o mesmo (boa xestión 

dos residuos, impedir a tala dos 

bosques sen control, prevenciónde 

incendios,...etc). 

  
 

 

 
X 

 
 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 
CS-B2.4 

 
2º-CSB2.4.1 - Nomea os elementos e as 

características básicas dos ecosistemas 

sobre os que se investigou na aula. 

 
Nomea os elementos básicos dun 

ecosistema sobre o que se traballou na 

aula. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Proba obxectiva. 

 

 
CS-B2.5 

 
 

2º-CSB2.5.1 - Identifica os elementos da 

paisaxe natural e urbana mais próxima. 

 
Sabe o que é una paisaxe natural e o 

que é unhapaisaxe urbana, e identifica 

os elementos que as distinguen. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 
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CS-B2.5 

 
2º-CSB2.5.2 - Describe as paisaxes de costa 

diferenciándoas das de interior. 

Recoñece os elementos dunhapaisaxe 

de costa (mar, acantilados, pesca,...etc) 

e unhapaisaxe de montaña (montañas, 

ríos, vales,...etc). 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 
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      INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 
CS-B2.5 

 
2º-CSB2.5.3 - Coñece e leva á practica 

accións positivas para a protección do medio 

natural. 

Sabe a importancia que ten non 

ensuciar o noso entorno e as 

consecuencias que pode ter nelunha 

inadecuada conducta do tratamento dos 

residuos. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producción orais. 

 

 
CS-B2.6 

 

2º-CSB2.6.1 - Cita algúns dos elementos 

básicos que conforman a paisaxe local e 

coñece as características máis significativa 

destes. 

 
 

Nomea os elementos básicos da 

paisaxe no que vive. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 
CS-B2.7 

 
2º-CSB2.7.1 - Identifica algúnsminerais e 

rochas da súa contorna e coñecealgúns 

usos aos que se destinan. 

 

Sabe recoñecer as rochas ou os 

minerais que están ao redor da súa vida 

cotiá (mármores, granitos, rochas da 

praia,...etc). 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 

 

CS-B2.8 

2º-CSB2.8.1 - Elabora un esbozo do plano 

do barrio no que este situada a escola e 

deseñar posibles itinerarios de accesodesde 

a súa casa. 

Sinala coa axudadunlapis o percorrido 

que hai da súa casa aocolexio, nun 

plano dado polo mestreou polos seus 

pais. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

 

 

CS-B3.1 

 
2º-CSB3.1.1 - Describe a organización social 

da contorna mais próxima e as súas formas 

de goberno e diferencia entre que é 

unhalocalidade e un municipio. 

Sabe cales son as persoas que 

traballannunconcello e as súasfuncións 

no mesmo; aomesmo tempo que 

distingue que é unhalocalidade e que é 

un municipio, poñendo o exemplo 

do lugar en que vive. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraisco alumnado. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 

 
CS-B3.2 

2º-CSB3.2.1 - Explica e valora as funcións 

que desempeñan algún dos servizos do 

Concello. 

Recoñece a quenou a queneslles 

corresponde cada un dos servizos do 

concello (limpeza das rúas, mantemento 

 

 
 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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  de edificios oualumeado).    

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 
 

CS-B3.3 

2º-CSB3.3.1 - Describe algunhasaccións da 

cidadanía que 

contribúenaodesenvolvementodunha 

convivencia pacifica. 

 
 

Recoñeceaccións e condutas cívicas. 

 

 

 
 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraisco alumnado. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea, posta en 

común. 

 

 
CS-B3.4 

2º-CSB3.4.1 - Amosaunhaactitude de 

aceptación e respecto ante as 

diferenzasindividuais nos grupos aos que 

pertence e cos que convive, nos xogos e 

nastarefas 

escolares. 

 
Respecta 

aosseuscompañeirosindepende

ntemente da súa raza, entorno 

social ou sexo. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Intercambios orais. 

 

 
CS-B3.5 

2º-CSB3.5.1 - Explica oralmente 

algunhasfestas, costumes, folclore,..propias 

da escola, da cidade, da comunidade así 

como algunha obra que sexamoi 

representativana 

contorna próxima. 

 
Fala das distintas conmemoracións que 

se celebran no colexio e no seu ámbito 

social e familiar. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

 
CS-B3.6 

 

2º-CSB3.6.1 - Cita algúns cambios que 

provocaron, nas actividades persoais e 

sociais, a evolución dos medios de 

comunicación. 

Cita os cambios máis relevantes que se 

levaron a cabo nos medios de 

comunicación (locomotora, avións, 

barcos, transporte terrestre 

outecnoloxíadixital coma internet). 

   

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 

 

 
CS-B3.7 

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. 

 

Recoñeceprofesións novas coas 

súasfuncións e ferramentas que 

emprega. Amais valora o servizo que 

prestan á sociedade. 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Proba obxectiva. 
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CS-B3.7 
2º-CSB3.7.2 - Diferencia entre traballosna 

natureza, traballosnas fábricas etraballos 

Sabe diferenciar os traballos da 

natureza, fábrica ouservizos. 

   PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Probas 
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 que prestan servizos.    X específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Asemblea. Proba 

obxectiva. 

 

CSB3.8 

2º-CSB3.8.1 - Explica as normas básicas 

viarias que ten como viaxeiroouviaxeira e 

como peón oupeoa nos medios de 

transporte. 

Recoñece os sinais viarios que lle 

corresponde saber coma peón 

ouviaxeiro (paso de peóns, semáforo 

de 

peóns,...). 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 
CSB3.8 

2º-CSB3.8.2 - Recoñece a importancia do 

coidado e limpeza da vía pública e dos seus 

elementos. 

Recoñece a importancia que ten o 

coidado e limpeza da vía publica e a 

importancia que ten para a súasaúde. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

 
CS-B4.1 

2º-CSB4.1.1 - Utiliza os conceptos 

temporais: pasado, presente e futuro nas 

conversas da vida cotiá. 

utiliza os conceptos temporais de antes, 

agora, presente, pasado e futuro, na 

súa vidacotiá. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 
CS-B4.2 

 
 

2º-CSB4.2.1 - Coñece os instrumentos de 

medida do tempo e se inicia no seumanexo. 

 
Coñece os instrumentos de medida do 

tempo (calendario e reloxo), e se inicia 

no seumanexo). 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 

 
CS-B4.3 

 

2º-CSB4.3.1 - Ordena cronoloxicamente 

distintas secuencias que indican a evolución 

no tempo de obxectos, persoas, 

feitosouacontecementos sobre os que se 

investigou. 

 
Ordena cronolóxicamente no tempo 

unha serie de viñetas dadas 

ouunspequenos textos que están en 

desorde. 

   

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 

CS-B4.3 

2º-CS4.3.2 - Describe algún acontecemento 

vivido na familia, na escola, na súa contorna 

ououtrosfeitos próximos expresándoos con 

criterios temporais. 

Describe calqueraacontecemento 

vivido na súa vida cotiádunha forma 

ordenada. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO 2020-2021 

 

57 

 

 

 

 

CS-B4.4 

2º-CSB4.4.1 - Coñece a importancia que ten 

a conservación dos restos históricos para 

entender a historia da vida humana. 

Coñece a importancia que ten estudar 

restos históricos (castros, dolmens, 

castelosoupontes), para coñecera 

historia e polo tanto a vidahumana. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asemblea. 

 

 

CS-B4.5 

 

 
2º-CSB4.5.1 - Explica que é un museo e 

cales son as súasfuncións. 

Sabe o que é un museo e o que 

podemos observar e analizar nel, a 

través das saídas escolares que se fan 

ou da presentación dun museo 

determinado que se poida presentar via 

on line. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
 

CS-B4.5 

 

2º-CSB4.5.2 - Recoñece os museos, e os 

sitios arqueolóxicos como espazos de gozo e 

ocio. 

 

Recoñece que os museos e os sitios 

arqueolóxicos, poden servir para ter un 

ocio máis enriquecedor e variado. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

(anecdotario). 
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ÁREA DA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de 

evaluación 

 
Estándares 

Grado mínimo para superar el área 
Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

Instrumentos de evaluación / 

Procedimientos de evaluación 

 

LC-B1.1 

 
2º-LCB1.1.1 - Expresa de forma global 

sentimientos, vivencias y opiniones. 

Expresa sentimientos y vivencias de la 

vida cotidiana en situaciónesoraleas 

de asamblea y conversación con sus 

compañeros o con el maestro/la. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

 
LC-B1.1 

 

2º-LCB1.1.2 - Aplica las normas socio- 

comunicativas: escucha, espera de turnos. 

Respeta los turnos de una situación 

comunicativa en la clase, escuchando con 

atención a opinión de sus compañeros y 

levantando a mano, para demandar su 

intervención. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LC-B1.2 

2º-LCB1.2.1 - Integra de manera global los 

recursos básicos verbales y no verbales para 

comunicarse oralmente, identificando, de 

manera global, el valor comunicativo de estos. 

 
Capta las ideas generales de una 

representación comunicativa de un texto. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LC-B1.2 

2º-LCB1.2.2 - Se expresa con una 

pronunciación y una dicción idónea a su nivel. 

Habla un discurso comunicativo con 

pronunciación y dicción, adecuado su 

edad. 

   

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

 

 
LC-B1.3 

2º-LCB1.3.1 - Participa activamente en 

diversas situaciones de comunicación: - 

diálogos -exposiciones orales guiadas, con 

ayuda, cuando proceda, de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

 
Interviene en diálogos , exposiciones o en 

la asamblea de la clase de forma oral o 

con la ayuda de un soporte audiovisual. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

 

 
 

LC-B1.4 

 

 
2º-LCB1.4.1 - Utiliza el vocabulario acomodado 

a su nivel. 

Habla con variedad de vocabulario y de 

expresiones, habida cuenta su edad, en 

las conversas de la clase, a nivel general 

en una asamblea o en situación de 

diálogo con el maestro/la o un 

compañero/la de la clase. 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Intercambios orales con los alumnos/las. 
Pruebas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

Asamblea. Prueba objetiva. 

 

LC-B1.4 

 
2º-LCB1.4.2 - Identifica por el contexto el 

significado de distintas palabras. 

Reconoce el vocabulario en una 

secuencia oral dada en la clase, a través 

del contexto en el que seencuentra 

ubicada dicta secuencia(asamblea, 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. INSTRUMENTOS: 

Textos escritos.  
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  diálogo o un planteamiento oral con 

soporte audiovisual). 

    

 

 

 
LC-B1.5 

 

 
2º-LCB1.5.1 - Comprende, de forma global, la 

información general de un texto oral sencillo de 

uso habitual, del ámbito escolar y social. 

 

Entiende las ideas generales de un texto 

oral de la clase (explicaciones del 

maestro, opiniones de los compañeros, 

poemas, refranes, adivinanzas,o cuentos) 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Intercambios orales con los alumnos/las. 

Observación sistemática. INSTRUMENTOS: 

Producciones orales. Asamblea. Puesta en 

común.  

 

 

LC-B1.5 

2º-LCB1.5.2 - Reconoce la tipología muy 

evidente de textos orales sencillos atendiendo 

a la forma del mensaje y su intención 

comunicativa: cartas, anuncios, reglamentos, 

folletos. 

Sabe la qué clase de texto pertenece un 

texto , ubicado en los contextos de cartas, 

anuncios, folletos; atendiendo a la forma 

de presentar los títulos, las fotografías, los 

eslogans o las expresiones típicas de 

cada tipo de mensaje. 

   

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. INSTRUMENTOS: 

Producciones orales. 

). 

 

 
LC-B1.5 

 

2º-LCB1.5.3 - Responde preguntas 

correspondientes a la compresión literal. 

Contesta a preguntas que tienen que ver 

con la expresión literal de un texto, bien 

sea en forma de cuento, poema, 

adivinanza o refrán. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. INSTRUMENTOS: 

Producciones orales. Textos escritos.  

 

 
 

LC-B1.6 

 

2º-LCB1.6.1 - Se inicia en la utilización guiada 

de los medios audiovisuales y digitales para 

obtener información. 

 

Principia en la utilización de la pizarra 

digital, para obtener información, ayudado 

por el maestro. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Observación. 

 

 
 

LC-B1.6 

 
2º-LCB1.6.2 - Reconoce de forma global el 

contenido principal de una entrevista, noticia o 

debate infantil procedente de los medios de 

comunicación. 

 

 
Sabe y capta el sentido global de una 

entrevista, noticia o debate infantil. 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Puesta en 

común.  

 
 

LC-B1.7 

 

2º-LCB1.7.1 - Reproduce de memoria textos 

literarios o no literarios, sencillos y breves, 

acomodados a sus gustos e intereses. 

 
Imita de memoria, poemas, refranes , 

canciones o adivinanzas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 
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      Diario de clase. 

 

 
LC-B1.8 

 

2º-LCB1.8.1 - Adecúa la entoación, el volumen 

y el gesto a la representación dramática. 

Amolda las entonacións de tipo 

interrogativo, exclamativo, sorpresa, susto 

o alegría de un texto dado, amais de imitar 

los gestos faciales o las subidas y bajadas 

de voz. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

Textos escritos. 

 

 
 

LC-B1.9 

 
2º-LCB1.9.1 - Elabora comprensiblemente 

textos orales sencillos, del ámbito escolar y 

social, de diferente tipología: noticias, avisos, 

cuentos, poemas, anécdotas. 

 

 
Produce cuentos, poemas, anécdotas de 

la vida cotidiana de forma comprensible. 

  

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales.  

 

 

 
 
 

LC-B1.9 

 

 

 
2º-LCB1.9.2 - Organiza el discurso con una 

secuencia coherente elemental. 

 

 

 
Estructura el discurso de forma ordenada 

y coherente. 

   

 
 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Intercambios orales con los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

Textos escritos. Asamblea. Puesta en 

común.  

 

 
 

LC-B1.10 

 

2º-LCB1.10.1 - Usa un lenguaje no 

discriminatorio y respetuosa con las 

diferencias. 

 

Utiliza un lenguaje ubicada en un contexto 

de igualdad de género, raza o condición 

social. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Puesta en 

común. 

 

 
LC-B1.11 

 
2º-LCB1.11.1 - Emplea de manera efectiva el 

lenguaje oral para comunicarse: escucha y 

pregunta para asegurar la comprensión. 

 

Usa el lenguaje para aclarar dudas, y 

escucha con atención lo que se le 

presenta , para comprender lo que se le 

dice. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Intercambios orales con los 
alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

Asamblea. Puesta en común. 

 
 

LC-B2.1 

2º-LCB2.1.1 - Lee en voz alta, con 

pronunciación y entoación idónea, diferentes 

tipos de textos muy sencillos apropiados a su 

edad. 

 

Lee en voz alta diferentes textos con 

soltura, fluidez, y entonación adecuada en 

presencia de toda la clase. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.  
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LC-B2.1 

 
 

2º-LCB2.1.2 - Lee en silencio textos muy 

sencillos prójimos a su experiencia infantil. 

 
Lee mentalmente textos referir# a su 

experiencia infantil (cuentos, canciones o 

juegos), 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos.  

 

LC-B2.2 
2º-LCB2.2.1 - Identifica el tema de un texto 

sencillo. 

Capta el tema principal de un cuento, 

poema o canción. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

 

 
LC-B2.2 

 

2º-LCB2.2.2 - Distingue, de forma general, 

entre las diversas tipologías textuales en textos 

del ámbito escolar y social, atendiendo a la 

forma del mensaje (descriptivos, narrativos, 

dialogados) y su intención comunicativa 

(informativos, literarios y prescritivos). 

 
 

Sabe catalogar textos, segundo sean 

descriptivos, narrativos o dialogados; 

además de reconocer su intención 

comunicativa. 

   

 
 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. Pruebas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

Textos escritos.Prueba objetiva. 

 
 

LC-B2.3 

 

2º-LCB2.3.1 - Activa, de forma guiada, 

conocimientos previos para comprender un 

texto. 

 

Relaciona los conocimientos previos que 

posue , con los nuevos textos que se le 

pueden presentar. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. Pruebas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 

 

LC-B2.3 

2º-LCB2.3.2 - Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir del título y de las 

ilustraciones redundantes 

Hace hipótesis sobre cual puede ser la 

temática del texto, a través del título e 

ilustraciones que lo acompañan, captando 

detalles de los mismos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LC-B2.3 

2º-LCB2.3.3 - Relaciona la información 

contenida en las ilustraciones con la 

información que aparece en el texto. 

Asocia los dibujos y detalles que ve nos 

mismos, con el que el texto cuenta. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LC-B2.4 

2º-LCB2.4.1 - Dedica, de manera guiada, 

momentos de ocio para la lectura voluntaria. 

Desfruta de la lectura voluntaria sobre un 

centro de interés determinado, con la 

ayuda del maestro. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LC-B2.4 
2º-LCB2.4.2 - Explica, lisa y llanamente, sus 

preferencias lectoras. 

Argumenta en la clase, en la asamblea o 

con el maestro, sus preferencias lectoras. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

LC-B2.5 2º-LCB2.5.1 - Consulta en la biblioteca, de Se informa con la ayuda del maestro    
PROCEDIMIENTOS: Observación 
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 manera guiada, diferentes fuentes 

bibliográficas y textos en soporte informático 

para obtener información sobre libros de su 

interés. 

sobre libros que pueden ser de su interés, 

en el ordenador que será utilizado por el 

maestro. 

   

X 

sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LC-B2.6 
2º-LCB2.6.1 - Cuida, conserva y organiza sus 

libros. 

Trata con respeto y limpieza los libros de 

la clase o de la biblio 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LC-B2.7 

 

2º-LCB2.7.1 - Diferencia, con ayuda, entre 

información y publicidad. 

Sabe discernir sobre lo que es información 

o publicidad, atendiendo al vocabulario 

específico de este último (nombres de 

productos, incitación a la compra de un 

producto determinado 

  

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LC-B2.7 

2º-LCB2.7.2 - Formula hipótesis, de manera 

guiada, sobre la finalidad de diferentes textos 

muy sencillos a partir de su tipología, y de los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos muy 

redundantes, acomodados a su edad. 

Capta la idea general de utilidad de cada 

texto que se le presenta, si es para 

trabajar algún valor educativo si es para 

informar de alguna actividad que se va a 

hacer en la escuela 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LC-B2.8 

2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de manera guiada, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

para buscar información. 

Usa la pizarra digital para buscar 

información sobre un contenido 

determinado, guiado por el maestro. 

   
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 

LC-B3.1 

2º-LCB3.1.1 - Escribe, con ayuda, en diferentes 

soportes, textos sencillos propios de la vida 

cotidiana, del ámbito escolar y social, 

atendiendo a la forma del mensaje y su 

intención comunicativa)y respetando las 

normas gramaticais y ortográficas básicas: 

cartas, folletos informativos,noticias, 

instrucciones, recetas, textos literarios 

 

 

Redacta diferentes tipos de textos , 

respetando normas ortográficas y de 

secuenciación ordenada de un texto 

  

 
 

 

 
X 

 

 
 

 

 
X 

 
 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Pruebas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Prueba 

objetiva. 

 

LC-B2.6 
2º-LCB2.6.1 - Cuida, conserva y organiza sus 

libros. 

Trata con respeto y limpieza los libros de 

la clase o de la biblio 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LC-B2.7 

 
2º-LCB2.7.1 - Diferencia, con ayuda, entre 

información y publicidad. 

Sabe discernir sobre lo que es información 

o publicidad, atendiendo al vocabulario 

específico de este último (nombres de 

productos, incitación a la compra de un 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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  producto determinado     

 

 
LC-B2.7 

2º-LCB2.7.2 - Formula hipótesis, de manera 

guiada, sobre la finalidad de diferentes textos 

muy sencillos a partir de su tipología, y de los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos muy 

redundantes, acomodados a su edad. 

Capta la idea general de utilidad de cada 

texto que se le presenta, si es para 

trabajar algún valor educativo si es para 

informar de alguna actividad que se va a 

hacer en la escuela 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDIMIENTOS: Intercambios 
orales con los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LC-B2.8 

2º-LCB2.8.1 - Utiliza, de manera guiada, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

para buscar información. 

Usa la pizarra digital para buscar 

información sobre un contenido 

determinado, guiado por el maestro. 

   
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

 

LC-B3.1 

2º-LCB3.1.1 - Escribe, con ayuda, en diferentes 

soportes, textos sencillos propios de la vida 

cotidiana, del ámbito escolar y social, 

atendiendo a la forma del mensaje y su 

intención comunicativa)y respetando las 

normas gramaticais y ortográficas básicas: 

cartas, folletos informativos,noticias, 

instrucciones, recetas, textos literarios 

 

 

Redacta diferentes tipos de textos , 

respetando normas ortográficas y de 

secuenciación ordenada de un texto 

  

 

 
 

 
X 

 

 

 
 

 
X 

 
 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Pruebas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Prueba 

objetiva. 

 

 
LC-B3.1 

 
 

2º-LCB3.1.2 - Presenta sus trabajos con 

caligrafía clara y limpieza, evitando riesgos etc. 

 
Entrega textos con una grafía lexible y 

clara, además de la limpieza y de la 

organización de trabajo, que se requiere 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Diario de 

clase. 

 
LC-B3.2 

2º-LCB3.2.1 - Valora su propia producción 

escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 

Aprecia el que él escribe, así como los 

trabajos que presentan los demás, 

mostrando atención 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

 
LC-B3.3 

2º-LCB3.3.1 - Utiliza borradores que muestran 

la generación y selección de ideas y la revisión 

ortográfica en la escritura de textos sencillos 

propios del ámbito de la vida personal, social y 

escolar. 

 

Compone frases haciendo uso de la 

ortografía natural. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

LC-B3.4 

2º-LCB3.4.1 - Elabora, de forma guiada, 

gráficas sencillas sobre experiencias 

realizadas: plantar habas, cría de vermes de 

seda. 

Hace con la ayuda del maestro gráficas de 

experiencias realizadas con la temática de 

ciencias naturales 

   

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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LC-B3.4 

2º-LCB3.4.2 - Elabora y presenta, de forma 

guiada, textos sencillos, que ilustra con 

imágenes de carácter redundante con el 

contenido. 

 
Hace textos sencillos ilustrando los 

mismos con dibujos , o trabajos en relieve, 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

Producciones plásticas. 

 
LC-B3.5 

2º-LCB3.6.1 - Usa, con ayuda, las Tecnologías 

de la Información y Comunicación para escribir 

y presentar textos muy sencillos. 

 
Escribe textos sencillos en el ordenador. 

   
 

X 

PROCEDIMIENTOS: : Análisis de las 
producciones de los alumnos/las 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
 

LC-B4.1 

 

2º-LCB4.1.1 - Utiliza de manera guiada 

categorías gramaticais básicas: el nombre, 

artículo, adjetivo, verbo. 

Sabe usar el nombre, el artículo, el 

adjetivo y el verbo en ejercicios de llenar 

huecos o en actividades de inventar frases 

o textoscortos. 

   

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. Pruebas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Prueba 

objetiva. 

 

LC-B4.1 

2º-LCB4.1.2 - Utiliza con corrección los tiempos 

verbales: presente, pasado y futuro al producir 

textos orales y escritos. 

Usa con corrección los tiempos verbales 

en ejercicios escritos de llenar huecos, de 

inventar frases o textos cortos. Además de 

utilizar 

   

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 

sistemática. Pruebas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Prueba 

objetiva. 

 

 
 

LC-B4.2 

 

 
2º-LCB4.2.1 - Utiliza sinónimos y antónimos, 

polisémicas en la expresión oral y escritura. 

Usa sinónimos, antónimos o palabras 

polisémicas en sus pequeñas 

composiciones escritas o nos sus 

discursos orales, con la finalidad de no 

utilizar un lenguaje repetitivo, y redactar 

así con una mayor estetica 

  

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. Pruebas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

Diario de clase. Prueba objetiva. 

 

 
 

LC-B4.2 

 

 
2º-LCB4.2.2 - Forma palabras compuestas a 

partir de palabras simples. 

 
Compone palabras compuestas a partir de 

una palabra primitiva dada en un ejercicio 

de completar, en una pequeña 

composicion, o en un discurso oral breve 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. Pruebas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Diario de 

clase. Prueba objetiva. 

 

 
LC-B4.2 

 
 

2º-LCB4.2.3 - Identifica el sujeto/grupo nominal 

y predicado en las oraciones simples. 

 
 

Encuentra el sujeto y el predicado en una 

oración simple 

   
 

 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. Pruebas específicas. 
Análisis de las producciones de los 
alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. Prueba 

objetiva. Textos escritos. 

LC-B4.3 2º-LCB4.3.1 - Utiliza los signos de puntuación y Escribe textos sencillos con signos de    PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
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 las normas ortográficas propias del nivel y las 

aplica a la escritura de textos sencillos. 

puntuación y sigue las normas 

ortográficas adecuadas su edad. 
 

X 

 
X 

 
X 

producciones de los alumnos/las. 
Pruebas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Prueba 

objetiva. 

 

 
 

LC-B4.4 

 
 

2º-LCB4.4.1 - Aplica las normas de 

concordancia de género y número en la 

expresión oral y escritura. 

 
Habla y escribe, utilizando las normas de 

concordancia en ejercicios, pequeños 

textos escritos y discursos orales simples 

hechos en la asamblea de la clase 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Observación sistemática. Pruebas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Diario de 

clase. Prueba objetiva. 

 
LC-B4.4 

 

2º-LCB4.4.2 - Utiliza signos de puntuación en 

sus composiciones escritas. 

Usa con corrección los signos de 

puntuación nos pequeños textos escritos 

que elabora. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LC-B4.4 

 

2º-LCB4.4.3 - Utiliza una sintaxis básica en las 

producciones escrituras propias. 

 

Usa la sintaxis básica para elaborar frases 

el textos escritos pequeños. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LC-B4.5 

 

2º-LCB4.5.1 - Utiliza de forma guiada, distintos 

programas educativos digitales. 

 

Usa programas educativos de juegos 

adecuados su edad. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
 

LC-B4.6 

 

 
2º-LCB4.6.1 - Compara aspectos (gráficos, 

sintácticos, léxicos) de las lenguas que conoce. 

 
 

Compara las grafías, y el léxico que 

aparecen en una lengua con las que 

aparecen en otra. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 
Intercambios orales con los 
alumnos/las. 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

Asamblea. 

 

LC-B5.1 

2º-LCB5.1.1 - Valora de forma global, textos 

propios de la literatura infantil: cuentos, 

canciones, poesía, cómics, refranes y 

adivinanzas 

Aprecia la finalidad que pueden tener 

canciones, poesías, cómics, refranes y 

adivinanzas, en su vida cotidiana y de 

relación con otras personas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LC-B5.2 

2º-LCB5.2.1 - Inicia la lectura guiada de textos 

narrativos sencillos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

Principia la lectura guiada de textos 

sencillos, ubicados en los libros de texto 

de la clase, en los libros que aportan los 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 
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 literatura actual. alumnos de su biblioteca personal o libros 

recogidos de la biblioteca del colegio. 

   INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LC-B5.2 

2º-LCB5.2.2 - Interpreta, intuitivamente y con 

ayuda, el lenguaje figurado en textos literarios 

(personificacións) 

Entiende la personificación de textos de 

animales, fenómenos meteorológicos, o 

cosas inanimadas. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LC-B5.3 

2º-LCB5.3.1 - Valora los recursos literarios de 

la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, 

refranes, adivinanzas. 

Dalle un sentido positivo el mensaje que le 

pueden trasmitir poemas, canciones, 

cuentos, refranes y adivinanzas, en su 

vida social y familiar. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LC-B5.5 

2º-LCB5.5.1 - Créela, con ayuda, sencillos 

textos literarios (cuentos, poemas) a partir de 

pautas o modelos dados. 

Elabora cuentos o poemas con unas 

pautas determinadas que elabora el 

maestro. 

   
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LC-B5.6 

 

2º-LCB5.6.1 - Reproduce textos orales muy 

breves y sencillos: canciones y poemas. 

 

Interpreta de memoria textos orales 

breves y sencillos 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de las 
producciones de los alumnos/las. 

 

INSTRUMENTOS: Producciones orales. 

 
LC-B5.7 

2º-LCB5.7.1 - Realiza dramatizacións 

individualmente y en grupo de textos literarios 

acomodados a su edad. 

Hace dramatizacións individuales o en 

grupo de los textos que aparecen nos sus 

libros de texto o de la biblioteca de aula 

   
 

X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LC-B5.8 

2º-LCB5.8.1 - Valora la literatura en cualquier 
lengua, especialmente en lengua gallega, como 
vehículo de comunicación y como recurso de 
ocio personal. 

Aprecia la lengua gallega como lengua de 
comunicación habitual, después de 
desfrutala en 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDIMIENTOS: Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de 

avaliación 

 
Estándares 

 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 
 

MT-B1.1 

 
2º-MTB1.1.1 - Explica oralmente o proceso 

seguido para resolver un problema. 

Fala de todos os procesos de recollida 

de información que utilizou, para chegar 

á solución do problema, e xustifica a 

resolución do problema. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Produciónsorais. 

 

 
MT-B1.2 

2º-MTB1.2.1 - Desenvolve e amosa actitudes 

axeitadas para o traballolimpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto 

que se vaiatraballar na área de 

Matemáticas. 

 

Presenta os seustraballos con limpeza, 

curiosidade e estética axeitada. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
MT-B1.3 

 

2º-MTB1.3.1 - Utiliza os medios tecnolóxicos 

na resolución de problemas. 

 

Desenvólvese coa pizarra dixital a nivel 

de pantalla. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

MT-B2.1 

 
2º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números 

ata o 999. 

 
Coñece os números de forma mental e 

escrita. 

   
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 
MT-B2.1 

 

2º-MTB2.1.2 - Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos reais. 

Sabe o valor posicional das cifras en 

contextos da vida cotiá, coma situacións 

de compras, letreiros de edificios, 

indicadores da rúa, notas dos controis 

de clase, ou cuantificación de obxectos. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

MT-B2.1 

 
2º-MTB2.1.3 - Realiza correctamente series 

tanto ascendentes como descendentes 

Identifica cando unha serie é 

ascendente ou descendente, e averigua 

a operación mental que necesita para 

seguir a serie. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 
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      obxectiva. 

 

 

MT-B2.2 

 

 
2º-MTB2.2.1 - Utiliza os números ordinais en 

contextos reais. 

Sabe a orde que ocupan os 

compañeiros da clase na súa posición 

nos pupitres, a orde das aulas do 

colexioou a orde de 

obxectosoudebuxos presentados e 

formato 

impreso, dixitaloupresenza na clase. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

 
MT-B2.2 

 

 

2º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos 

e da vida cotiá números naturais ata o 999. 

Identifica os números en enunciados de 

problemas ouexercicios escritos, en 

material manipulativo, coma os cartos, 

os números de teléfono, datos 

personais das persoasou nos 

letreirosou indicadores que aparecen 

na súa 

contorna. 

   

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Textos 

escritos. Proba obxectiva. 

 

 

MT-B2.2 

 

2º-MTB2.2.3 - Descompón e compón 

números naturais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

Faidescomposicións dos números 

naturais en ábacos manipulativos, ou 

impresos nunha ficha ou libro, amais de 

descompoñer en unidades cada cifra 

dun número natural, atendendo á súa 

posición. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 
 

MT-B2.2 

 
2º-MTB2.2.4 - Identifica os números pares e 

os impares. 

 
Coñece os números pares ou impares 

presentados en exercicios. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO 2020-2021 

 

66 

 

 

 

 
MT-B2.3 

 
2º-MTB2.3.1 - . Realiza cálculos numéricos 

coas operacións de suma e resta na 

resolución de problemas contextualizados. 

Sabe que operacións debe utilizar nun 

problema dado, e resolve con éxito 

devanditasoperacións, utilizando a 

metodoloxía adecuada para cada tipo 

de operación. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

MT-B2.3 2º-MTB2.3.2 - Realiza cálculos numéricos Sabe cando ten que utilizar unha    PROCEDEMENTOS: Análise das 
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 básicos coa operación da multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados. 

multiplicación nun problema dado, e 

resolveoperacións de multiplicacións 

,coñecendo a táboa e utilizando a 

metodoloxía necesaria para resolver 

este tipo de operacións. 

   
 

X 

producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

MT-B2.3 

 
2º-MTB2.3.3 - Resolveoperacións con 

cálculo mental. 

 
Coñeceestratexias básica para facer o 

cálculo mental. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Resolución de exercicios e problemas. 

 

 
MT-B2.4 

 

2º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos 

contidostraballados. 

Identifica todos os procesos de manexo 

de información dos datos dos 

problemas, e da súa relación 

coscontidos dados. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

Probas específicas. INSTRUMENTOS: 

Resolución de exercicios e problemas. 

Proba obxectiva. 

 

 

MT-B2.4 

2º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións 

no contexto. 

 
Xustifica todos os pasos dados para 

chegar á resolución dun problema, e 

resolve con éxito as operacións 

aplicadas. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 

MT-B3.1 

 

2º-MTB3.1.1 - Coñece e utiliza o quilómetro, 

o metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. 

Sabe manexar as medidas de 

lonxitudeestudadas,utilizando os 

coñecementos que ten sobre o metro 

ou o centímetro, e identifica as 

relacións que existen entre o 

quilómetro , o metro e o 

centímetro. 

  
 

 

X 

 
 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 
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MT-B3.2 

 
2º-MTB3.2.1 - Coñece e utiliza o quilo, o 

medio quilo e o cuarto quilo como unidades 

de medida de peso. 

Identifica as cantidades 
correspondentesás unidades de peso 
e capacidade, relacionando as 
equivalencias entre as mesmas en 
exercicios impresos, ou 
manipulativos. Amais de cuantificar 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 
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  estas unidades cando se atopan 

mesturadas. 

    

 

 
 

MT-B3.3 

 

 

2º-MTB3.3.1 - Coñece e utiliza o litro, medio 

litro e cuarto litro como unidades de medida 

de capacidade 

Identifica as cantidades 

correspondentesás unidades de litro, 

medio litro e cuarto de litro, 

relacionando as equivalencias entre as 

mesmas en exercicos impresos ou 

manipulativos. Amais de cuantificar 

estas unidades cando se atopan 

mesturadas. 

  

 
 

 

X 

 

 
 

 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 
 

MT-B3.4 

 

2º-MTB3.4.1 - Le a hora en 

reloxosanalóxicos e dixitais. (En punto, 

medias e cuartos) 

 
Identica en distintos tipos de reloxo 

horas, medias e cuartos. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 
MT-B3.4 

 
2º-MTB3.4.2 - Resolve problemas sinxelos 

da vida diaria utilizando as medidas 

temporaisaxeitadas e as súasrelacións. 

 
 

Usa as medidas temporais en 

problemas sinxelos. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 
MT-B3.5 

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. 

 
 

Identifica moedas e billetes facendo 

correspondencias. 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 
MT-B3.6 

 
 

2º-MTB3.6.1 - Resolve problemas sinxelos 

de medida. 

 
 

Utiliza instrumentos de medidas para 

resolver problemas sinxelos. 

  

 
 
 

X 

 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 
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MT-B3.6 

2º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados. 

 
Utiliza estratexiassixelas na resolución 

dos problemas. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

problemas e exercicios. 

 
 

MT-B4.1 

 
2º-MTB4.1.1 - Completa figuras partindo do 

seueixe de simetría. 

 
Identifica diferentes figuras e 

completaas no eixe de simetría. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS:Producións dos 

alumnos. 

 
 

MT-B4.2 

 
2º-MTB4.2.1 - Coñece os diferentes tipos de 

polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

 
Identifica os diferentes tipos de 

polígonos no seu entorno. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS:Produccións dos 

alumnos. 

 
 

MT-B4.3 

 

2º-MTB4.3.1 - Recoñececorpos con formas 

cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 

inmediato. 

 
Identifica formas cúbicas e esféricas en 

obxectos do entorno. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producións dos 

alumnos. 

 
 

MT-B4.4 

 
2º-MTB4.4.1 - Realiza e interpreta esbozos 

de itinerarios sinxelos. 

 
 

Organízase no espazo. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 

e síntese. 

 

 
MT-B4.5 

 
2º-MTB4.5.1 - Resolve problemas 

xeométricossinxelos que impliquen dominio 

dos contidostraballados. 

 

 
Resolve problemas xeométricos. 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

MT-B4.5 
2º-MTB4.5.2 - Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

Resolve problemas utilizando 

estratexiassinxelas. 

    

PROCEDEMENTOS: Observación 
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 problemas: revisando as 

operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións 

no contexto. 

   
X 

 
X 

sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

problemas. 

 

 
MT-B5.1 

 
 

2º-MTB5.1.1 - Rexistra e interpreta datos en 

representacións gráficas. 

 

 
Interpreta gráficas sinxelas. 

   

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 

e síntese. Resolución de exercicios e 

problemas. 

 

 
MT-B5.1 

 
2º-MTB5.1.2 - Resolve problemas 

contextuais nos que interveñen a lectura de 

gráficos. 

 

 
Interpreta gráficas sinxelas. 

   

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 

MT-B5.2 

 

2º-MTB5.2.1 - Diferenza o concepto de 

suceso seguro, suceso posible e suceso 

imposible. 

 
Identifica diferentes tipos de 

probabilidades. 

   

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 
 

MT-B1.1 

 
2º-MTB1.1.1 - Explica oralmente o proceso 

seguido para resolver un problema. 

Fala de todos os procesos de recollida 

de información que utilizou, para chegar 

á solución do problema, e xustifica a 

resolución do problema. 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Produciónsorais. 

 

 
MT-B1.2 

2º-MTB1.2.1 - Desenvolve e amosa actitudes 

axeitadas para o traballolimpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto 

que se vaiatraballar na área de 

Matemáticas. 

 

Presenta os seustraballos con limpeza, 

curiosidade e estética axeitada. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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MT-B1.3 2º-MTB1.3.1 - Utiliza os medios tecnolóxicos Desenvólvese coa pizarra dixital a nivel    PROCEDEMENTOS: Observación 
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 na resolución de problemas. de pantalla. X X X sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

MT-B2.1 

 
2º-MTB2.1.1 - Le, escribe e ordena números 

ata o 999. 

 
Coñece os números de forma mental e 

escrita. 

   

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 
MT-B2.1 

 

2º-MTB2.1.2 - Identifica o valor de posición 

das cifras en situacións e contextos reais. 

Sabe o valor posicional das cifras en 

contextos da vida cotiá, coma situacións 

de compras, letreiros de edificios, 

indicadores da rúa, notas dos controis 

de clase, ou cuantificación de obxectos. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 
 

MT-B2.1 

 
2º-MTB2.1.3 - Realiza correctamente series 

tanto ascendentes como descendentes 

Identifica cando unha serie é 

ascendente ou descendente, e averigua 

a operación mental que necesita para 

seguir a serie. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 

MT-B2.2 

 

 
2º-MTB2.2.1 - Utiliza os números ordinais en 

contextos reais. 

Sabe a orde que ocupan os 

compañeiros da clase na súa posición 

nos pupitres, a orde das aulas do 

colexioou a orde de 

obxectosoudebuxos presentados e 

formato 

impreso, dixitaloupresenza na clase. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 
MT-B2.2 

 
 

2º-MTB2.2.2 - Interpreta en textos numéricos 

e da vida cotiá números naturais ata o 999. 

Identifica os números en enunciados de 

problemas ouexercicios escritos, en 

material manipulativo, coma os cartos, 

os números de teléfono, datos 

personais das persoasou nos 

letreirosou indicadores que aparecen 

na súa 

   
 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Textos 

escritos. Proba obxectiva. 
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contorna. 

MT-B2.2 2º-MTB2.2.3 - Descompón e compón Faidescomposicións dos números    PROCEDEMENTOS: Observación 
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 números naturais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

naturais en ábacos manipulativos, ou 

impresos nunha ficha ou libro, amais de 

descompoñer en unidades cada cifra 

dun número natural, atendendo á súa 

posición. 

 

X 

 

X 

 

X 

sistemática. Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 
 

MT-B2.2 

 
2º-MTB2.2.4 - Identifica os números pares e 

os impares. 

 
Coñece os números pares ou impares 

presentados en exercicios. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 

obxectiva. 

 

 
MT-B2.3 

 
2º-MTB2.3.1 - . Realiza cálculos numéricos 

coas operacións de suma e resta na 

resolución de problemas contextualizados. 

Sabe que operacións debe utilizar nun 

problema dado, e resolve con éxito 

devanditasoperacións, utilizando a 

metodoloxía adecuada para cada tipo 

de operación. 

 

 
 
 

X 

 

 
 
 

X 

 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 

MT-B2.3 

 

2º-MTB2.3.2 - Realiza cálculos numéricos 

básicos coa operación da multiplicación na 

resolución de problemas contextualizados. 

Sabe cando ten que utilizar unha 

multiplicación nun problema dado, e 

resolveoperacións de multiplicacións 

,coñecendo a táboa e utilizando a 

metodoloxía necesaria para resolver 

este tipo de operacións. 

   

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

MT-B2.3 

 

2º-MTB2.3.3 - Resolveoperacións con 

cálculo mental. 

 

Coñeceestratexias básica para facer o 

cálculo mental. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Resolución de exercicios e problemas. 

 

 
MT-B2.4 

 

2º-MTB2.4.1 - Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos 

contidostraballados. 

Identifica todos os procesos de manexo 

de información dos datos dos 

problemas, e da súa relación 

coscontidos dados. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

Probas específicas. INSTRUMENTOS: 

Resolución de exercicios e problemas. 

Proba obxectiva. 

MT-B2.4 2º-MTB2.4.2 - Reflexiona sobre o Xustifica todos os pasos dados para    
PROCEDEMENTOS: Análise das 
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 procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións 

no contexto. 

chegar á resolución dun problema, e 

resolve con éxito as operacións 

aplicadas. 

 
X 

 
X 

 
X 

producións dos alumnos/as. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

 

 
MT-B3.1 

 
2º-MTB3.1.1 - Coñece e utiliza o quilómetro, 

o metro e o centímetro como unidades de 

medida de lonxitude. 

Sabe manexar as medidas de 
lonxitudeestudadas,utilizando os 
coñecementos que ten sobre o metro 
ou o centímetro, e identifica as 
relacións que existen 
entre o quilómetro , o metro e o 
centímetro. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

 

 

 
MT-B3.2 

 

 
2º-MTB3.2.1 - Coñece e utiliza o quilo, o 

medio quilo e o cuarto quilo como unidades 

de medida de peso. 

Identifica as cantidades 
correspondentesás unidades de peso 
e capacidade, relacionando as 
equivalencias entre as mesmas en 
exercicios impresos, ou 
manipulativos. Amais de cuantificar 
estas unidades cando se atopan 
mesturadas. 

  

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

 

 

 
MT-B3.3 

 

 
2º-MTB3.3.1 - Coñece e utiliza o litro, medio 

litro e cuarto litro como unidades de medida 

de capacidade 

Identifica as cantidades 
correspondentesás unidades de litro, 
medio litro e cuarto de litro, 
relacionando as equivalencias entre as 
mesmas en exercicos impresos ou 
manipulativos. Amais de cuantificar 
estas unidades cando se atopan 
mesturadas. 

  

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

 

 
MT-B3.4 

 
2º-MTB3.4.1 - Le a hora en 

reloxosanalóxicos e dixitais. (En punto, 

medias e cuartos) 

 

Identica en distintos tipos de reloxo 
horas, medias e cuartos. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. Proba 
obxectiva. 
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MT-B3.4 
2º-MTB3.4.2 - Resolve problemas sinxelos 

da vida diaria utilizando as medidas 
Usa as medidas temporais en 
problemas sinxelos. 

   PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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 temporaisaxeitadas e as súasrelacións.   

X 
 

X 
 

X 

Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 

MT-B3.5 

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. 

 

 
Identifica moedas e billetes facendo 
correspondencias. 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 

MT-B3.6 

 

 
2º-MTB3.6.1 - Resolve problemas sinxelos 

de medida. 

 

 
Utiliza instrumentos de medidas para 
resolver problemas sinxelos. 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. Proba obxectiva. 

 

 
MT-B3.6 

2º-MTB3.6.2 - Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de problemas 

revisando as operacións utilizadas e as 

unidades dos resultados. 

 

Utiliza estratexiassixelas na resolución 
dos problemas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
problemas e exercicios. 

 

 
MT-B4.1 

 

2º-MTB4.1.1 - Completa figuras partindo do 

seueixe de simetría. 

 

Identifica diferentes figuras e 
completaas no eixe de simetría. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS:Producións dos 
alumnos. 

 

 
MT-B4.2 

 

2º-MTB4.2.1 - Coñece os diferentes tipos de 

polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

 

Identifica os diferentes tipos de 
polígonos no seu entorno. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS:Produccións dos 
alumnos. 
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MT-B4.3 

 
2º-MTB4.3.1 - Recoñececorpos con formas 

cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 

inmediato. 

 

Identifica formas cúbicas e esféricas en 
obxectos do entorno. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Producións dos 
alumnos. 

 

 
T-B4.4 

 

2º-MTB4.4.1 - Realiza e interpreta esbozos 

de itinerarios sinxelos. 

 

 
Organízase no espazo. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. 

 

 

MT-B4.5 

 

2º-MTB4.5.1 - Resolve problemas 

xeométricossinxelos que impliquen dominio 

dos contidostraballados. 

 

 

Resolve problemas xeométricos. 

  

 
 
 

X 

 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 
 

MT-B4.5 

2º-MTB4.5.2 - Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as 

operaciónsempregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando 

as solucións 

no contexto. 

 

 
Resolve problemas utilizando 
estratexiassinxelas. 

  
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
problemas. 

 

 

MT-B5.1 

 

 
2º-MTB5.1.1 - Rexistra e interpreta datos en 

representacións gráficas. 

 

 

Interpreta gráficas sinxelas. 

   

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación 
e síntese. Resolución de exercicios e 
problemas. 
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MT-B5.1 

2º-MTB5.1.2 - Resolve problemas 

contextuais nos que interveñen a lectura de 

gráficos. 

 
Interpreta gráficas sinxelas. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Probas 
específicas. Análise das producións dos 
alumnos/as. 
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INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 

 

 
MT-B5.2 

 
2º-MTB5.2.1 - Diferenza o concepto de 

suceso seguro, suceso posible e suceso 

imposible. 

 

Identifica diferentes tipos de 
probabilidades. 

   

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Resolución de 
exercicios e problemas. 
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de 

avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

 
T 1 

 
T 2 

 
T 3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

VSC-B1.1 

2º-VSCB1.1.1 - Recoñece e describe 

verbalmente os seus estados de ánimo en 

composicións libres. 

Fala de como se sinte en textos orais 

(sentimentos de ledicia, tristura, 

motivación hacia algún tema 

determinado, apatía,...). 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

 
VSC-B1.2 

 
2º-VSCB1.2.1 - Detecta en si mesmo/a 

sentimentos negativos e 

empregaestratexiassinxelas para 

transformalos. 

Descobre a presenza de sentimentos 

negativos no seucompotamento na 

clase, e a través das correccións do 

profesor, fai o posible por modificar a 

súa conducta. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 
VSC-B1.2 

 
2º-VSCB1.2.2 - Motívase mediante 

estratexiassinxelas de pensamento en voz 

alta durante o traballo individual e grupal. 

 
Amosa interese por mostrar á clase os 

seuspensamentos por un tema 

determinado. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Diario de clase. 

 
VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.3 - Realiza un adecuado 

recoñecemento e identificación das 

súasemocións. 

 

Identifica as súasemocións nos 

intercambios orais das clases. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

 
VSC-B1.2 

2º-VSCB1.2.4 - Expresa, respondendo a 

preguntas de persoas adultas, os 

seussentimentos, necesidades e dereitos, 

á vez que respecta os dos e das 

demaisnas 

actividades cooperativas. 

Responde ás preguntas dos adultos con 

interese e respeto, expresando a súa 

opinión. Amosaademais interese 

polasintervencións dos 

demaiscompañeiros. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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VSC-B1.3 

 

2º-VSCB1.3.1 - Asume as súas 

responsabilidades durante a colaboración. 

Cumple coas responsabilidades que ten 

que ter cada intercambio outarefa que 

se faga na clase. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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VSC-B1.3 

2º-VSCB1.3.2 - Realiza, respondendo a 

preguntas de persoas adultas, 

unhaautoavaliación responsable da 

execución 

das tarefas. 

Asume os erros que puido cometer na 

realización dalgunhatarefa, e que 

lleforon presentadas polos adultos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 
VSC-B1.4 

2º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento 

creativo na formulación de propostas de 

actuación. 

 

Propón tarefasou responde a preguntas 

que presentan unhacertaorixinalidade. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
VSC-B1.4 

 

2º-VSCB1.4.2 - Toma iniciativas de 

actuación durante a colaboración. 

Manifesta interese por participar nos 

intercambios oraiscos alumnos ouco 

profesor na clase. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
VSC-B1.5 

 

2º-VSCB1.5.1 - Participa con interese na 

resolución de problemas escolares. 

Recoñece que ten que colaborar na 

resolución dos problemas que se poden 

presentar na clase. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

VSC-B1.5 

 
2º-VSCB1.5.2 - Define e formula claramente 

problemas de convivencia. 

Identifica unhaactitude negativa dalgún, 

dalgúnscompañeirosou da súa propia 

persoa, que pode interferir na 

convivencia.. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
VSC-B2.1 

2º-VSCB2.1.1 - Expresar con 

claridadesentimentos e emocións. 

Fala dos seus problemas ou das súas 

inquietudes, diante do profesor e dos 

seuscompañeiros. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

VSC-B2.1 

2º-VSCB2.1.2 - Emprega a comunicación 

verbal en relación coa non verbal en 

exposiciónsorais para expresar opinións, 

sentimentos e emocións. 

 
Fala do que pensa expresando 

sentimentoscoseucorpo. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
VSC-B2.1 

2º-VSCB2.1.3 - Emprega a linguaxe para 

comunicar afectos e emocións con 

amabilidade. 

Manifestasentimentos positivos co 

profesor oucosseuscompañeiros, 

dunha forma afable eagradable. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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VSC-B2.2 2º-VSCB2.2.1 - Emprega a linguaxe positiva. Fala cunhalinguaxe que manifesta boa    PROCEDEMENTOS: Observación 
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  disponibilidade para traballar. X X X sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
VSC-B2.3 

 

2º-VSCB2.3.1 - Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

 

Sabe como ten que comportarse en 

cada momento dunha convivencia. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
VSC-B2.4 

 

2º-VSCB2.4.1 - Identifica distintas maneiras 

de ser e actuar. 

 

Recoñece cales son os rasgos de 

carácter dos seuscompañeiros. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
VSC-B2.4 

 
2º-VSCB2.4.2 - Identifica necesidades dos 

compañeiros e compañeiras, resalta as súas 

calidades e emite cumprimentos. 

Recoñece algún problema de 

aprendizaxedalgúnscompañeiros e 

compañeiras, respostando con actitudes 

de axuda e cunhalinguaxe diplomática 

en todo momento. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
VSC-B2.5 

 

2º-VSCB2.5.1 - Forma parte activa das 

dinámicas do grupo. 

 

Participa activamente nastarefas da 

clase. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

VSC-B2.5 

2º-VSCB2.5.2 - Establece e mantén 

relaciónsemocionais amigables, baseadas 

no intercambio de afecto e a confianza 

mutua. 

Ten a capacidade de manterrelacións 

de amizadecosseuscompañeiros, con 

intercambio de afectividade. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

VSC-B3.1 

 
2º-VSCB3.1.1 - Establece relacións de 

confianza cosiguais e as persoas adultas. 

Mantén relacións de amizade, de afecto 

e de abertura dos seussentimentos 

hacia o profesor e os seus 

compañeiros. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
VSC-B3.1 

2º-VSCB3.1.2 - Pon de 

manifestounhaactitudeaberta cara 

aosdemais. 

Fala das súasopinións e do que lle 

acontece ao profesor e 

aosseuscompañeiros. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

VSC-B3.2 2º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a Recibe a axuda que llepoidan    PROCEDEMENTOS: Observación 
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 ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. proporcionar os profesores ou os 

compañeiroscunha disposición de 

agradecemento e atención. 

X X X sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
VSC-B3.2 

2º-VSCB3.2.2 - Respecta as regras durante 

o traballo en equipo. 

Cumple as normas dos traballos en 

equipo. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

VSC-B3.3 
2º-VSCB3.3.1 - Coñece e enumera as 

normas da aula. 

Recoñece e expresa verbalmente as 

normas da clase. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

VSC-B3.3 

2º-VSCB3.3.2 - Pon en práctica procesos de 

razoamentosinxelos para valorar se 

determinadas condutas son acordes coas 

normas de convivencia escolares. 

Razoadunha forma lóxicapensamentos 

sobre as conductas de convivencia 

,sabendo cales son positivas e cales 

son negativas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

VSC-B3.3 

 
2º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración das 

normas da aula 

Participa na elaboración das normas da 

aula, mediante procesos de 

identificación do que é positivo e do que 

é negativo. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
VSC-B3.3 

2º-VSCB3.3.4 - Respecta as normas do 

centro escolar. 

Cumple as normas do centro, tendo en 

conta a súaintencionalidade. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.1 - Resolve problemas persoais 

da vida escolar mantendounha 

independencia adecuada á súaidade. 

Sabe resolver conflitospersoais e ten a 

autonomía que debe de ter, tendo en 

conta a súaidade. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.2 - Escoita as razón das 

persoas coas que entra en conflito, 

compréndeas, na medida das súas 

posibilidades e exponas oralmente. 

 

Recoñece os erros que puido cometer 

nos seusconflitos e que foronexpostos 

por outraspersoas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 

común. 

 
VSC-B3.4 

2º-VSCB3.4.3 - Identifica as emocións e os 

sentimentos das partes en conflito. 

Recoñece as causas e as 

consecuencias que pode traer un 

conflito. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Asamblea. Posta en 
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      común. 

 

 
VSC-B3.4 

 
2º-VSCB3.4.4 - Explica conflitos, causas e as 

súas posibles solucións, tendo en conta os 

sentimentos básicos das partes. 

Sabe verbalizar todos os procesos 

dunconflito, tendo en conta as posibles 

solucións que poida ter 

devanditoconflito, equilibrando ben o 

que ten que 

cumplir cada parte. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
VSC-B3.5 

2º-VSCB3.5.1 - Representa plasticamente a 

necesidade da alimentación, a vivenda e o 

xogo para os nenos e as nenas. 

Debuxaou pinta as necesidade de 

alimentación, vivenda e xogo dos nenos 

e nenas. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 

 
VSC-B3.5 

 

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. 

Sabe que o feito de que un nenoou 

nena non se alimente convintemente, 

non viva nunhascondicións de hixiene e 

confortabilidade óptimas e que ademais 

non poidaxogar por mor do traballo 

infantil, é perxudicial para o seu 

desenrolo como persoa. 

 

 
 

 

X 

 

 
 

 

X 

 

 
 

 

X 

 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Posta en común. 

 
VSC-B3.5 

2º-VSCB3.5.3 - Respecta a igualdade de 

dereitos dos nenos e das nenas no xogo e 

no emprego dos xoguetes. 

 

Recoñece que a utilización dos 

xoguetes non entende de sexos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
VSC-B3.6 

2º-VSCB3.6.1 - Colabora con persoas do 

outro sexo en diferentes situacións 

escolares. 

Traballa, xoga e ten intercambios orais 

con persoasdoutro sexo, respetando as 

súasopinións sobre o que se fai. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
VSC-B3.6 

 

2º-VSCB3.6.2 - Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do seu sexo 

 

Participa en diferentes tipos de 

xogossenetiquetalos por sexos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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VSC-B3.7 

2º-VSCB3.7.1 - Valora a importancia do 

coidado do corpo e a saúde e de previr 

accidentes domésticos. 

Sabe que hai que manterunha boa 

hixiene corporal, que hai que ter moi en 

conta as indicacións dos médicos ante 

un problema de saúde e qué hábitos 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 
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  temos que manter ante os cambios de 

temperatura dentro e fóra do colexio. 

    

 

 
VSC-B3.7 

 
2º-VSCB3.7.2 - Razoa as repercusións de 

determinadas condutas de risco sobre a 

saúde e a calidade de vida. 

Ten en conta o coidado do medio 

ambiente, adoitando posturas de 

concienciación de reciclaxe de residuos, 

de limpeza do entorno e respeto polos 

animais e as plantas. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

VSC-B3.7 

2º-VSCB3.7.3 - Expresa as medidas 

preventivas dos accidentes domésticos máis 

frecuentes. 

Manifesta ter coidado con todo tipo de 

utensilio eléctrico , coa boa utilización 

dos aseos do colexio, e co cumplimento 

das normas xerais da clase. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de 

avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

LG-B1.1 

2º-LGB1.1.1 - Comprende a información 

xeral e relevante de textos oraissinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, 

próximos á experiencia infantil. 

Capta as ideas xeraisdun texto oral 

procedente da radio ou a televisión, en 

concreto programas infantís. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.1 

2º-LGB1.1.2 - Recoñece a función dos 

medios de comunicación como fonte de 

información. 

Valora os contidos que trasmite unha 

noticia do xornal, revista de cultura 

xeralou vídeo que se adapte a 

comprensión 

que poida ter un neno/a da súaidade. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.2 

2º-LGB1.2.1 - Comprende informacións 

relevantes sinxelas dos documentos 

audiovisuais que inclúanimaxes e elementos 

sonoros de carácter redundante. 

Entende a información que lle pode 

trasmitir un documento audiovisual con 

imaxes e con son, de acordo a súa 

idade. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B1.3 

 
2º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e contestando se é preciso. 

 
Fala unha conversa cunneno/a da 

súaidade, cumplindo as habilidades 

sociais que hai que ter nun diálogo 

entre iguais. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Intercambios oraiscos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

Asamblea. 

 

LG-B1.3 

2º-LGB1.3.2 - Sigue unha exposición breve 

da clase ouexplicacións sobre a 

organización do traballo e pregunta, se é 

preciso, para verificar a súa comprensión. 

Capta as explicacións que proporciona 

o mestre/a sobre un traballo a realizar 

na clase, e pregunta dúbidas sobre si 

hai algo que non entende. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B1.3 

 
2º-LGB1.3.3 - Elabora e produce textos 

oraissinxelos ante a clase e responde 

preguntas elementais sobre o seucontido. 

Participa oralmente na clase, 

proporcionando opinións sobre un tema 

ou contesta a preguntas que lle pode 

facer o mestre/a, no que se refire a 

contidostraballados, na clase. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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LG-B1.3 

 

2º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo. 

Presenta información sobre o que se 

pode facernuntraballo en grupo, e 

respeta e valora as aportacións dos 

demais integrantes do grupo. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B1.4 

2º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e 

das demais en conversas e exposicións, 

seninterromper. 

Presta atención ásintervencións dos 

outroscompañeiros,entendendo que as 

súasaportacións e as dos demais 

nenos/as teñen a mesma importancia 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.4 

 
2º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da 

persoa que fala. 

Atende con atención as opinións dos 

demaisnenos/as, permanecendo en 

silencio mestres dure a intervención do 

compañeiro/a. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.5 

 
2º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais. 

Levanta a man para demandar a 

súaquenda de palabra e presta 

atención aos discursos orais dos 

seus 

compañeiros. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.5 

 
2º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das 

persoas participantes nos intercambios orais. 

Valora con interese as opinións dos 

compañeiros/as, ainda que non esté 

dacordo con algunhas das súas 

alegacións. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 
LG-B1.5 

2º-LGB1.5.3 - Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de comunicación dentro 

da aula e valora o seu uso fóra dela. 

Usa a lingua galega con respeto na 

clase, decatándose de que tamén a 

pode empregarnoutro contexto social. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.5 

 
2º-LGB1.5.4 - Mira a quen fala nun 

intercambio comunicativo oral. 

Entende que dentro dunha conversa 

haiunha serie de habilidades sociais, 

que hai que cumprir,e dentro das 

mesmas, 

está a de mirar á persoa que lle fala. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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LG-B1.5 

2º-LGB1.5.5 - Mantén o tema nun 

intercambio comunicativo oral, mostra 

interese, unhaactitude receptiva de escoita e 

respecta as opinións das demaispersoas. 

Sostén o tema de conversa que se está 

empregando na clase, e non cambia de 

forma brusca a outro tema que non está 

relacionado co tema a tratar. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 
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LG-B1.5 

 

2º-LGB1.5.6 - Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas. 

Colabora nunha conversa aportando 

discursos orais que teñen que ver co 

tema a tratar, e contestando ás 

preguntas que llefaga un igual ou o 

mestre/a. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

LG-B1.6 

2º-LGB1.6.1 - Usa fórmulas de tratamento 

adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 

solicitar axuda. 

Sabe utilizar expresións de saúdo, 

despedida, presentación 

,agradacementoou excusa dentro do 

ámbito escolar. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

 
LG-B1.7 

 
2º-LGB1.7.1 - Amosa respecto ásachegas 

dos e das demais e contribúeaotraballo en 

grupo. 

Valora todas as aportacións que poidan 

presentar os compañeiros/as a un 

traballo en grupo, amais de colaborar 

trendo o material que o mestre/a 

demada para levar a cabo unhaachega. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B1.8 

2º-LGB1.8.1 - Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e 

entoaciónaxeitada a cada acto 

comunicativo e propia da lingua galega. 

Interésase por expresarse con 

corrección na lingua galega, cando se 

lle pregunta algo na clase, nunha 

asamblea xeralounun grupo 

comunicativo entre iguais. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LG-B1.9 

 

2º-LGB1.9.1 - Identifica o uso da linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

 

Capta a utilización da linguaxe que trata 

con igualdadeaoshomes e ás mulleres. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B1.9 

 
2º-LGB1.9.2 - Usa 

unhalinguaxerespectuosa coas diferenzas, 

en especial ás referentes aoxénero, ás 

razas e ás etnias. 

Utiliza unhalinguaxeonde non se 

aprecie ningún tipo de diferenza a 

cuestións de xénero, raza e etnias, 

evitando utilizar palabras de índole 

ofensivo a ditas cuestións. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B1.10 

2º-LGB1.10.1 - Identifica a lingua galega oral 

con diversos contextos profesionais: 

sanidade, educación, medios de 

comunicación... 

Recoñece a lingua galega oral en 

diferentes contextos profesionais , 

ubicados en diferentes soportes físicos ( 

pequenosvídeos,folletos, xornais,...). 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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LG-B1.10 

2º-LGB1.10.2 - Recoñece a validez da lingua 

galega para conversas con 

persoascoñecidasoudescoñecidas. 

Valora a importancia que ten empregar 

a lingua galega 

cunhapersoadescoñecida, dándolle así 

a categoría 

que merece o galego. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B2.1 

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. 

Capta a información que lle pode 

aportar un artigo de prensa, revista de 

cultura xeral, ou un documento 

audiovisual sinxelo. 

  

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

 
LG-B2.1 

 
2º-LGB2.1.2 - Comprende informacións 

concretas en textos sinxelos, propios de 

situaciónscotiás, como invitacións, 

felicitacións, notas e avisos oumensaxes 

curtas. 

Entende a información que se lle 

trasmite nunhainvitación,felicitación, 

circular que mande o mestre/a ouunha 

circular que se lleenvieás familias, en 

temas relativos 

ássaidasouásconmemoracións que se 

clelebren na 

escola. 

 
 

 

 
X 

 
 

 

 
X 

 
 

 

 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

 

 
LG-B2.1 

 

 
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). 

Atopainformacións que se lle presenten 

sobre coma ten que elaborar 

unhaactividade didáctica ou sobre coma 

ten que facer cando se presenten 

folletos, instruciónsouexplicacións que 

teñen que ver coseu contexto infantil 

(manexo de xoguetes, folletos con 

descipcións de actividades ás que irá na 

súa vida 

cotiá,...). 

 

 

 
 

 
 

X 

 

 

 
 

 
 

X 

 

 

 
 

 
 

X 

 

 

 
 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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LG-B2.2 

 
2º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de 

maneiraxeral, a información de ilustracións. 

Entende as informacións que lle poden 

trasmitir os detalles ou bocadillos de 

diálogo que se presentan nunha 

ilustración. 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. 

LG-B2.3 
2º-LGB2.3.1 - Descodifica de forma axeitada 

na lectura de textos diversos. 

Entende as informacións que lle aportan 

textos de diferentes tipoloxías (contos, 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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  poesías, adiviñas, artigos de prensa 

sinxelos, folletos,...). 

    

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

LG-B2.3 
2º-LGB2.3.2 - Le textos sinxelos, en voz alta, 

coa velocidade adecuada. 

Le textos en voz alta coa fluidez 

axeitada. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

LG-B2.3 

 

 
2º-LGB2.3.3 - Fai lecturas dramatizadas de 

textos. 

Elabora lecturas de pequenas obras de 

teatro, utilizando a entonación 

adecuada, para ler enunciados 

interrogativos e exclamativos, amais dos 

cambios de voz que se precisanpara 

cada personaxe. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 

LG-B2.4 

 
2º-LGB2.4.1 - Usa a biblioteca de aula con 

certa autonomía, para obter datos e 

informacións, e colabora no seucoidado e 

mellora. 

Acude a biblioteca con regularidade 

para coller libros, sabendo todos o 

proceso que ten que facer para coller un 

libro en concepto de préstamo (entrega 

do carnet e respectar a datade 

devolución dos libros). 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B2.4 

2º-LGB2.4.2 - Coñece, de xeitoxeral, o 

funcionamento da biblioteca de aula e de 

centro, como instrumento cotián de busca de 

información e fonte de recursos textuais 

diversos 

Sabe a estantería á que ten acceso 

según lle corresponde a súaidade, a 

utilización do carnet de biblioteca, e as 

normas de devolución dos libros. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LG-B2.5 

 

2º-LGB2.5.1 - Coida, conserva e organiza os 

seus libros. 

Trata con limpeza e orden os seus 

libros, sabendo o lugar físico que teñen 

que ocupar na aula. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B2.6 

2º-LGB2.6.1 - Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe, medio de 

comunicación e de lecer. 

Aprecia que a lectura fai que teña 

máiscoñecementos, que lleaxuda a 

falare escribir mellor, amais ve a lectura 

coma 

unhafonte de desfrute. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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LG-B2.7 
2º-LGB2.7.1 - Selecciona textos do seu 

interese con certa autonomía, en función dos 

Elixe textos que teñen que ver cos 

temas que lleespertanmaior interese. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
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 seus gustos e preferencias.      

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
LG-B2.7 

 

2º-LGB2.7.2 - Explica dunxeitomoisinxelo 

as súas preferencias lectoras. 

 

Fala con coherencias das lecturas que 

máislle gustan. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

 
LG-B3.1 

2º-LGB3.1.1 - Produce e reescribe textos 

relativos a situaciónscotiásinfantís como 

invitacións,felicitacións, notas ou avisos, 

utilizando as características habituaisdeses 

textos. 

 
Escribe invitacións, felicitaciónsou 

avisos para a súa casa con cherencia, 

tendo en conta a súaidade. 

  
 

 

X 

 
 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 

obxectiva. 

 
LG-B3.1 

 

2º-LGB3.1.2 - Elabora o texto, con 

coherencia xeral e de xeito creativo. 

 

Escribe un texto con orden de ideas e 

con matices de creatividade. 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.3 - Usa nos seus escritos o punto, 

a coma, dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e interrogación. 

Escribe pequenascomposicións, 

usando o punto, a coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de 

exclamación e interrogación. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LG-B3.1 

2º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneiraxeral, as 

regras ortográficas, con especial atención ao 

uso das maiúsculas. 

Usa as normas ortográficas que se lle 

esixen no seu nivel, prestando atención 

ao uso das maiúsculas. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

 

LG-B3.1 

2º-LGB3.1.5 - Compón, seguindo modelos, 

textos relacionados coa escola (listaxes, 

descricións e explicaciónselementais) 

oucos medios de comunicación social 

(novas sinxelas, titulares, pés de foto) 

sobre 

acontecementos próximo á súa experiencia. 

 

 
Fai textos sinxelos acompañándoos de 

ilustracións. 

  

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 
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LG-B3.2 

2º-LGB3.2.1 - Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

Realiza textos sinxelosondeapareza 

escritura oudebuxos, onde teña que 

inventar un anuncio ou un comic. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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      INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LG-B3.3 

2º-LGB3.3.1 - Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de procesamento de 

texto. 

 
Realiza textos sinxelos no ordenador. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 
LG-B3.4 

2º-LGB3.4.1 - Ilustra creativamente os seus 

textos con imaxes redundantes 

coseucontido. 

 

Utliza a creatividade para elaborar 

textos con estética ou humor. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 

LG-B3.5 

2º-LGB3.5.1 - Presenta os textos seguindo 

as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e 

calidade caligráfica. 

Presenta os textos de forma ordenada, 

cunha caligrafía lexible e nun papel 

limpo e sen enrugas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B3.5 

2º-LGB3.5.2 - Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

Valora a lingua escrita como 

instrumento de comunicación, e de 

desenrolo de instrumentos estilísticos 

que son propios da lingua escrita. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

LG-B4.1 

 

2º-LGB4.1.1 - Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñecenestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

Sabe a qué tipo de texto pertence un 

escrito determinado, e identifica e 

distingue un enunciado, unha palabra 

ou sílaba. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 

obxectiva. 

 
 

LG-B4.1 

 
2º-LGB4.1.2 - Diferencia as sílabas que 

conforman cada palabra. 

 
Diferencia e segmenta as sílabas 

dunexercicio dado. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. 

 
 

LG-B4.1 

 

2º-LGB4.1.3 - Identifica nomescomúns e 

propios a partir de palabras dadas, frases ou 

textos. 

 
Recoñece os nomescomúns e propios, 

nos exercicios que se llepropoñen. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO 2020-2021 

 

10
2 

 

 

 
      Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

 
LG-B4.1 

 
 

2º-LGB4.1.4 - Sinala o xénero e número de 

palabras dadas 

 
Identifica o xénero e o número de 

palabras que lle son presentadas nos 

exercicios de clase. 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

LG-B4.2 

2º-LGB4.2.1 - Coñece de forma xeral as 

normas ortográficas máissinxelas e aprecia 

o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

Utiliza a normas ortográficas 

máissinxelas, valorando a súa 

importancia social. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

LG-B4.3 

 
2º-LGB4.3.1 - Recoñece a relación entre son 

e grafía. 

 
Sabe escribir palabras, frases ou textos 

de forma libre. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. 

 

 
LG-B4.3 

 
2º-LGB4.3.2 - Identifica as palabras como 

instrumento para a segmentación da 

escritura. 

 

Valora a escritura correcta das palabras 

como parte integrante dun texto, para 

utilizalasdespoisnunhapequena 

composición. 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. Probas 
específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Proba 

obxectiva. 

 
LG-B4.4 

2º-LGB4.4.1 - Recoñece, de forma xeral, as 

diferenzas entre a lingua oral e a lingua 

escrita. 

 

Sabe que hai diferencias entre a lingua 

oral e lingua escrita. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
 

LG-B4.5 

 

2º-LGB4.5.1 - Compara aspectos 

moielementais e evidentes (gráficos, 

fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece. 

 

Establece diferenzas e 

semellanzasnaslinguas que coñece, 

aplicando isto en palabras novas que 

aprende. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Asamblea. Producións 

orais. 

LG-B5.1 
2º-LGB5.1.1 - Recrea e reescribe diversos 

textos literarios sinxelos: contos, poemas, 

Repite de memoria textos sinxelos: 

poemas, adiviñas, refráns e cantigas. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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 refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 

xogos de sorte; usando modelos. 

     

INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

 

LG-B5.1 

2º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura 

galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal. 

Estima os textos de literatura galega, 

tendo en conta que lle aportan 

coñecementos para a súa vida ecos 

que tamén desfruta. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B5.2 

2º-LGB5.2.1 - Le de forma guiada, textos en 

silencio, adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á autonomía 

lectora 

 

Le en silencio textos escritos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B5.2 

2º-LGB5.2.2 - Le, de forma guiada, textos en 

voz alta, adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á 

expresividade lectora. 

 
Le textos infantís coa axuda do mestre/a 

e exprésaosdunha forma adecuada. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

 

 
LG-B5.3 

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 oulembranzas. 

 
Repite e interpreta poemas sinxelos , 

coma unhafonte para expresa estados 

de ánimo. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Produciónsorais. 

Textos escritos. 

 
LG-B5.4 

2º-LGB5.4.1 - Participa en dramatizacións de 

textos literarios sinxelos adaptados á 

súaidade. 

Participa en pequenas obras de teatro 

feitas na clase dunha forma 

improvisada. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

LG-B5.5 

2º-LGB5.5.1 - Valora a literatura en 

calqueralingua, como vehículo de 

comunicación, e como recurso de gozo 

persoal. 

Valora a literatura como vehículo de 

expresión de comunicación e 

sentimento, amais de utilización de 

actividade de desfrute. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
LG-B5.6 

2º-LGB5.6.1 - Amosacuriosidade por 

coñeceroutroscostumes e formas de 

relación social, respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

Aprecia o coñecementodoutras culturas 

que lle aportan satisfacción á hora de 

aprender novoscoñecementos, que son 

utiles para a súa comunicación con 

outraspersoas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA 
(daráseenInglés debido ao 
Plurilingüismono Centro) 

Criterio de 

avaliación 

Estándares Grao mínimo para superar a área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

 
EP-B1.1 

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. 

Coñece as características e a finalidade 

dos materiais que se utilizan na 

asignatura (pinturas e papeis de 

diferente tipoloxía, pinceis, tesoirasou 

punzóns). 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 
EP-B1.2 

 
2º-EPB1.2.1 - Usa termos sinxelos e 

adecuados para comentar as obras plásticas 

observadas. 

Recoñece os diferentes tipos de 

pinturas (autorretrato, retrato, paisaxe, 

bodegón, relixiosa, mitolóxicaou 

abstracta),si a pintura ten cores frías ou 

cálidas ou se ten luz). 

  

 

X 

 

 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Intercambios 
oraiscos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

 

EP-B1.2 

2º-EPB1.2.2 - Describe con termos propios 

da linguaxe as características de feitos 

artísticos e os seus creadores presentes no 

contorno. 

Intue se algunha obra plástica pode ser 

dun determinado autor oudoutro, 

despois de traballalo na clase. 

  
 

X 

 
 

X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 

 
EP-B1.3 

 

 

2º-EPB1.3.1 - Realiza debuxos e colorea con 

diferentes tonalidades. 

Debuxa a figura humana con todas as 

partes do corpo e coa vestimenta que lle 

corresponde, paisaxes con diferentes 

detalles ,medios de transporte ou 

lugares do seu entorno; coloreando 

devanditosdebuxosdunha forma 

coherente. 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

Producións plásticas. 

 

 
EP-B1.3 

 
2º-EPB1.3.2 - Manexa en producións propias 

as posibilidades que adoptan as diferentes 

formas, cores e texturas. 

Traballa con texturas (plastilina, teas, 

cartolinas, papeis diferentes, pastas 

alimenticias...etc) sobre un traballo 

dado, amais utiliza e coñece os efectos 

das diferentes pinturas. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
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EP-B1.4 2º-EPB1.4.1 - Identifica diferentes formas de Traballa en murais grandes ou    PROCEDEMENTOS: Análise das 
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 representación do espazo. pequenos, e en traballos a tamaño folio 

ou A3. 

X X X producións dos alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 

 
EP-B1.4 

 

2º-EPB1.4.2 - Representa de diferentes 

maneiras o espazo. 

Debuxaou pinta os compoñentesdunha 

obra en primeiro plano, figuras 

aolonxe,defronteou de perfil, ademais 

de xogar coas coresdependendo das 

situacións dos obxectos. 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 
EP-B1.5 

2º-EPB1.5.1 - Practica con precisión o 

recorte, o pegado, o pintado etc. 

Aplica as destrezas motrices de recorte, 

pegado e pintado dunhamaneira 

curiosa e presentable. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Producións motrices. 

 

EP-B2.1 

 
2º-EPB2.1.1 - Manexa en producións propias 

as posibilidades que adoptan as cores. 

Sabe mesturar cores coa témpera ou 

coas ceras grosas e utilízaasdunha 

forma coherente.Ademaís combina con 

creatividade e gusto as cores. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 
EP-B2.1 

 

2º-EPB2.1.2 - Realiza correctamente 

mesturas de cores primarias. 

Sabe facer mesturas coas cores 

primarias, atendendoáscores 

resultantes. 

  

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 

 
EP-B2.1 

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. 

 

Mestura cores e obtén os secundarios 

correctamente poñendo o seunome. 

    

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 

 
EP-B2.1 

2º-EPB2.1.4 - Coñece a simboloxía das 

cores frías e cálidas, e aplica 

estescoñecementos para transmitir 

diferentes sensaciónsnascomposicións 

plásticas que 

realiza. 

 

Sabe en qué contextos debe utilizar 

cores frías oucores cálidas. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
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EP-B2.2 

2º-EPB2.2.1 - Utiliza o punto, a liña e o plano 

ao representar o entorno próximo e o 

imaxinario. 

Traballa con liñas rectas a pulso ou coa 

regra, utiliza a técnica do punteado con 

rotuladores, e debuxa utilizando 

  
 

X 

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 
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  técnicas de primeiro plano, perfil ou 

plano lonxano. 

    

 

EP-B2.2 

2º-EPB2.2.2 - Realiza composicións 

plásticas que representan o mundo 

imaxinario, afectivo e social. 

Faicomposicións con figuras e 

obxectosimaxinarios, coa súafamilia , 

amigos ouprofesións que están preto da 

súa 

contorna. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 

 
EP-B2.3 

 
2º-EPB2.3.1 - Practica con precisión o 

recorte e o encartado para crear obras 

bidimensionais e tridimensionais. 

Recorta e encarta figuras dadas coa 

temática das 

conmemoraciónstraballadas no 

colexio( nadal, entroidoou día da paz), 

ou figuras coa temática 

dos contidos dados noutras materias. 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
 

EP-B2.3 

 

2º-EPB2.3.2 - Utiliza a técnica de colaxe 

para realizar unha obra persoal con limpeza 

e precisión. 

Usa a técnica de colaxe sobre unha 

obra presentada con perfilado negro e 

espazo en branco, utilizando diferentes 

tipos de papeis, plastilina, teas, pastas 

alimenticias oumaterialderefugallo, 

dunha forma limpa e precisa. 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 

 

EP-B2.4 

 

 
2º-EPB2.4.1 - Utiliza liñase formas 

xeométricas nos debuxos. 

Usa as figuras planas que 

forontraballadas na clase de 

matemáticas e de plástica (cadrado, 

rectángulo , triángulo e círculo), coa 

axudaou non, da regranas tres figuras 

ditas con 

anterioridade. 

  

 
 

X 

 

 
 

X 

 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 
EP-B2.4 

2º-EPB2.4.2 - Empregaferramentas básicas 

do debuxo (regra e escuadro) para realizar 

diferentes formas xeométricas. 

Utliza a regra para trzarliñas rectas ou 

figuras planas. 

  

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 
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EP-B2.4 

 

2º-EPB2.4.3 - Manexa a cuadrícula para 

respectar as proporcións das formas. 

Utiliza a cuadrícula en figuras 

moisinxelas, para respetar as 

proporcións das formas. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

EP-B2.5 
2º-EPB2.5.1 - Debuxa a figura humana e 

diferencia as principais partes. 

Debuxa a figura humana con todas as 

súas partes. 

 
X 

 
X 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 
producións dos alumnos/as. 
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INSTRUMENTOS: Producións plásticas. 

 
EP-B2.6 

 

2º-EPB2.6.1 - Elabora e representa 

imaxesdespoisdunha presentación 

audiovisual. 

Faiunha composición plástica a partir 

dunha presentación audiovisual, ben 

sexa un conto ouunhapeza teatral. 

   
 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
EP-B2.6 

2º-EPB2.6.2 - Deseñasinxelascreacións 

plásticas despois de recoller información por 

medios audiovisuais. 

Deseñacreacións plásticas despois de 

visualizar os pasos que hai que dar para 

facer un traballo coa axuda do mestre. 

  

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 

 
EP-B2.7 

 

2º-EPB2.7.1 - Coida o material e respecta as 

normas preestablecidas. 

Coida o material individual ou colectivo 

mantendo a súalimpeza e orde e sen 

causar deterioro nel. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Observación 
sistemática. 

 

INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 
EP-B2.8 

2º-EPB2.8.1 - Amosa interese polo traballo 

individual e colabora no grupo para a 

consecución dun fin colectivo. 

Manifesta interese por presentar os 

seustraballos con precisión ,limpeza e 

creatividade. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. INSTRUMENTOS: Diario de 

clase. 
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6.- CONCRECIÓNSMETODOLÓXICAS  

A metodoloxía didáctica a levar a cabo na aula constará cuns principios 

metodolóxicoscomúns a por en práctica en todas as áreas do currículo, baseados en: 

 

1 Atender aos diferentes ritmos do alumnado. 

2 Fomentar o traballo cooperativo. 

3 Partir da aprendizaxe significativa. 

4 Partir dos intereses do alumnado. 

5 Potenciar a actividade. 

6 Salientaraquelasaprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar 

aquelescontidos que sexanmáis relevantes para acadar as distintas 

competencias. 

7 Dotar os contidosdun enfoque integrador promovendo a globalización. 

8 Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara á súa aplicación en 

contextos diferentes e diversificados. 

9 Procurar que o alumnado aprenda a aprender. 

10 Introducirse no traballo por proxectos. 

11 Introducir as TIC´s. 

 
 

Seguindo o recollido no currículo de educación primaria da nosacomunidade, 

 
“Deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar 

cara aos resultados de aprendizaxe de máisdunha competencia aomesmo tempo. “ 

(currículo da EP en Galicia, DOG 09/09/14) 

Atendendo a esta premisa se deseñarán actividades de aprendizaxeaoarredordun tema 

proposto polo propio alumnado oupolasmestras estimulando ao alumnado a interrogarse 

sobre as cousas e a involucrarse no proceso de construción do coñecemento. 

 

Os principios nos que baseamos a proposta son os seguintes: 

 

 
Dendea perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento: 
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• Non todos coñecemos igual en todomomento. 

• En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das 

experiencias previas e das situaciónsnovas. 

• O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as 

situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica, co 

cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social einteractivo. 

• Calqueracoñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que 

poden ser todos obxectivos. Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, 

enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar 

as lagoas e emendar oserros. 

• O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os 

elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais…), 

mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e 

situaciónsoufeitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese…):globalidade 

esignificatividade. 

 
 

Dendea perspectiva psicolóxica: 

• Partir do nivel de desenvolvemento doalumnado: 

• Das súas características evolutivo-madurativas específicas, enxeral. 

• Do seu nivel de competencia cognitiva emetacognitiva. 

• Dos coñecementos previamenteconstruídos. 

• Asegurar aprendizaxesconstrutivas esignificativas: 

• Diagnosticando os coñecementos previos queposúe. 

• Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cosnovos por vivir e 

aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á maneira como o profesor ou a 

profesora lle presentan a información, reorganiza o seucoñecemento entrando en 

novas dimensións, transferindo ese coñecemento a outrassituacións, descubrindo os 

principios e procesos que o explican, mellorando a súacapacidade organizativa 

comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que 

vai adquirir dentro e fóra daaula. 

• Favorecer a aprendizaxe autónoma: 

• Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure 

que o alumnado realice aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a 

aprender, adquirindoestratexias cognitivas emetacognitivas que favorezan o 

asentamentodunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partindo do 

establecemento de redes conceptuais que permitan representar toda a estrutura da 

materia de xeitosinxelo e claro, das cales se poidan formar os esquemas conceptuais 

e cognitivos oportunos, permita a xeración de mapas cognitivos que 

establezanrelacións entre os distintos contidos e faciliten a percepción da 

súaestruturaao dar resposta adecuada aos tres interrogantes que a ciencia se fai: que 

(descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), porque (explicación) e 
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paraque 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO2020-2021 

 

98 

 

 

(intervención). 

• Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecementodosalumnado 

desde o saber cotián ata o saber científico. 

• Potenciar aactividade: 

• Facilitando a reflexión á hora daacción. 

• Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a faceraquelas actividades que aínda 

non son capaces de realizar sós, pero si coa axuda conveniente (zona de 

desenvolvementopotencial). 

 
 

Dendea perspectiva pedagóxica: 

• Partir da avaliación inicial, específica e global 

• Das súas aptitudes eactitudes. 

• Das súas necesidades e intereses. 

• Dos seuscoñecementos previos, xerais e poráreas. 

• Motivar axeitadamente: 

• Creando situacións que conecten cosseus intereses e expectativas, partindo dassúas 

propiasexperiencias. 

• Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nasrelacións. 

• Espertandounha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, 

especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do 

propioalumnado. 

• Analizar os esquemas previos decoñecemento: 

• Asegurando que se posúnos requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova 

aprendizaxe. 

• Reforzando os conceptos previos máis débiles esensibles. 

• Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición 

dosnovoscoñecementos: 

• Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debeseguir 

(currículo implícito oulatente). 

• Facilitando que poida desenvolver a súaactividade coa mínima axudanecesaria. 

Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e osnovos. 

• Estruturando e dosificando os novoscontidosconceptuais de forma apropiada (redes, 

esquemas emapas). 

• Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a 

outrassituaciónsoucontidosdiferentes. 

• Tendomoi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a 

súaestruturaepistemolóxica, a súalóxica interna específica e os avances 
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domomento. 
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Especificamente, estes principios deben facilitar: 

• A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial do alumnado 

atendendoássúasdiferenzasindividuais e partindo do próximo para chegaraoafastado. 

Esta atención á diversidadeerequirirá a elaboración de programas específicos 

queasuman a función compensadora que pretenda EducaciónPrimaria. 

• A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar eobrar. 

• Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a 

motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e 

dasalumnas. 

• Progreso do xeralao particular, de forma cíclica, en función do pensamento 

globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de 

contidosconceptuais, procedementais e actitudinaiscomúns, tendo en conta a 

transversalidade docurrículo. 

• A adaptación da acción educativa ásdiferenzaspersoais (capacidade, intereses e 

ritmo de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral eautónomo. 

• Espírito de grupo coexercicio da participación e a cooperación, practicando a 

aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes edocente. 

• A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios 

que se utilizan paraacadalas. 

• A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende comoferramenta 

básica da aprendizaxe autorregulada. 

• A flexibilidadadecuadanas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selecciónda 

metodoloxíamáisaconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos 

espazo-temporais. 

• A aprendizaxeconstrutivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e 

do reforzodaquel que permita enlazar os organizadores previos conovocoñecemento 

que se debeadquirir. 

•  O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xaque 

regula o paso da heteronomía á autonomía persoal esocial. 

• A creatividade como forma diversificada e enriquecedora decomunicación. 

• Tránsito desda formación de conceptos e a aplicación de procedementos áconstrución 

de hábitos e á definición dactitudes, culminando a consolidación de valores e respecto 

dasnormas. 

• Contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, de 

toda a comunidadeeducativa. 

 
 

Agrupamento do alumnado. 

O agrupamento é unhaesixencia da diversidadee e un indicador da autonomía do centro, 
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e ten como finalidade garantir que todos os alumnose alumnas aprendan e consigan 

os obxectivos educativos marcados. A diversidadede agrupamentos proporciona 

unhamellor explotación das actividades escolares e constitúe un instrumento de 

adecuación metodolóxicaás necesidades dos alumnos. Debido a actual situación 

sanitaria, estesagrupamentosrealizaránsemantendo á distancia de seguridade. 

 
 

Os criterios de distribución do alumnado por aulas son moi diversos e deben ter en conta 

aspectos como o punto de partida do/a alumno/a aochegarenao inicio do ciclo e de 

cada curso, as peculiaridades educativas do centro e a natureza da área ouactividade. 

Estes son os criterios máisempregados na agrupación: 

• Equilibrionenos/nenas. 

• Rendemento académico e ritmo deaprendizaxe. 

• Intereses e motivación. 

• Naturezaárea/materia. 

 

 
O agrupamento non ten porque limitarse a un único modelo, xa que supón limitar o 

potencial enriquecedor do proceso educativo. Establecer diferentes agrupamentos 

facilita a aprendizaxe entre iguais, a cooperación e o traballo colaborativo, a cohesión 

do grupo, o traballo por proxectos, a atención á diversidadee, a pertenzaao centro, a 

mediación en conflitos e a relación co contorno ecosservizos da comunidade. 

Segundo as características e necesidades do alumnado, e segundo a natureza 

disciplinar da actividadeou área, os tipos dagrupamentosmáisempregados son: 

• Aula 

• Grangrupo 

• Pequeno grupo ouparella 

• Obradoiros 

• Equipos de traballo cooperativo 

• Gruposde actividade 
 

**a realización destesagrupamentos dependerá da actual situación sanitariae dos protocolos 

vixentes dados por dita situación. 

 
Organización dos espazos. 

Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización do 

espazo pode referirse a: 

 
• Espazos propios do grupo (aula): cada titor/a organizará o espazo na súa aula como 

crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva tendo en conta 

variables como idade e agrupamento do alumnado, mobiliario, iluminación, 

temperatura, materiais existentes na aula… Se nunha aula impartenactividades 
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lectivas outros/as mestres/as ademais do/a titor/a, estes tentarán de axudaraos 

especialistas na disposición de material común: tal como o ordenador 

oucanónretroproxectores. E os mestres especialistas á súa vez tentarán deixar a 

distribución das cadeiras e mesas tal e como as tiña o/a mestratitor/a. 

 
 

• Espazos compartidos polo alumnado: o alumnado de Primaria comparte espazosco 

alumnado de outras etapas educativas dentro do centro e, asemade, utilizan 

habitualmente outrosespazos, tanto interiores do centro educativo como exteriores. 

Algúnsdestesespazos son osseguintes: 

 Biblioteca. 

 Sala deinformática. 

 Aula demúsica. 

 Pavillón 

 Aula deaudiovisuais. 

**O uso de estesespazos dependerá da actual situación sanitariae dos protocolos vixentes 

dados por dita situación. 

 
Organización dos tempos. 

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao 

tempo dispoñible. Por iso, é preciso realizar unhatemporizacion que inclúa a 

elaboración dun horario xeral, cocorrespondentedesenvolvemento das áreas e dun 

horario da actividade docente, no que se terán en conta as restantes actividades 

organizativas do centro. 
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7.- RECURSOS E MATERIAISDIDÁCTICOS  

Con carácter xeralempregaranse os seguintes: 

 

 Fichas de traballo elaboradas polasmestras. 

 Caderno detraballo. 

 Láminas emurais. 

 Xogosdidácticos.  **(O uso destesrecursos dependerá da actual situación sanitariae do recollido 
nos protocolos vixentes dados por dita situación). 

 Materiais elaborados polasmestras e oalumnado. 

 Blog de aula e web docentro. 

 Recursos didácticosdixitais. 
 

 Libro doalumnado. 
 

 Biblioteca de aula e decentro..**(O uso desterecurso dependerá da actual situación sanitariae 

do recollido nos protocolos vixentes dados por dita situación). 

 Aula deinformática.** (O uso desteespazo dependerá da actual situación sanitariae do recollido 

nos protocolos vixentes dados por dita situación). 
 

 Libros de lectura persoais doalumnado. 

 Libros dabiblioteca.**(O uso destesrecursos dependerá da actual situación sanitariae do 

recollido nos protocolos vixentes dados por dita situación). 

 Xogos daaula.**(O uso destesrecursos dependerá da actual situación sanitariae do recollido 

nos protocolos vixentes dados por dita situación). 

 Revistas,xornais,páxinas web, blogs,… 

 CD eDVD. 

 Ordenador da aula. 

 Programas educativos interactivos. 

 Pizarradixital. 

 Material recollido na natureza (follas, flores,rochas...). 

 Material funxible (papel vexetal,ceras,cartolinas, tesoiras, rotuladores...). 

 Fotografías,vídeos. 

 Moedas ebilletes. 
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8.-CRITERIOSDEAVALIACIÓN,CUALIFICACIÓNEPROMOCIÓNDOALUMNADO  
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CIENCIAS DA NATUREZA 

CNB1.1. 
Iniciarse na actividade científica a través de proxectos: buscar, seleccionar 

información de forma guiada e comunicar os resultados en diferentes soportes. 

CNB1.2. 
Traballardeformacooperativa,respectandooscompañeiros/as,omaterialeas 

normas de convivencia. 

CNB2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

CNB2.2. 
Relacionaroshábitosdealimentación,hixiene,exerciciofísicoedescansocoa 

saúde e coa enfermidade. 

CNB3.1. 
Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantaspara 

adaptarse aoseu medio, tendo en conta a súa contorna. 

 
CNB3.2. 

Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo no seu 

medionaturalounaaulaecomunicardexeitooraleescritoosresultados, 

empregando diferentes soportes. 

 
CNB3.2. 

Observar e rexistrar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo no seu 

medionaturalounaaulaecomunicardexeitooraleescritoosresultados, 

empregando diferentes soportes. 

CNB4.2. 
Realizarexperienciassinxelasparaanalizarefectosdasforzassobreobxectose 

movementoscotiáns. 

 
CNB5.1. 

Observar, manexar e clasificar obxectos e aparellos simples domésticos e  

escolares identificando a súautilidade, as partes que os compoñen e a enerxíaque 

empregan. 

CNB5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e coidando o seu uso. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

 
CSB1.1. 

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, 

extraerconclusiónsecomunicalassenesqueceraintroduciónaomanexodasTIC 

para este fin e valorando o esforzo realizado. 

CSB1.2. 
Traballarenequipoeadoitaruncomportamentoderespectoetoleranciaanteas 

achegasalleas. 

CSB1.3. Empregar os mapas mentais como unha técnica básica de estudo. 

CSB1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área. 

 
CSB2.1. 

Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o ser humanofai 

da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso 

responsable desteben. 

CSB2.2. 
Observarelocalizarnunmapaoslugaresnosquehaiaugadistinguindoentre 

zonas de auga doce e salgada. 

 
CSB2.3. 

Coñecer os elementos básicos que forman un ecosistema, identificando as 

actividadeshumanasqueorixinandesequilibriosneleseespertandoactitudesde 

defensa, respecto e recuperación deles. 

CSB2.4 Realizar sinxelostraballosdalgún ecosistema en concreto: acuático, terrestre. 

CSB2.5. Identificarasdiferenzasentrepaisaxenaturaleurbana,analizandoengrupoas 
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 consecuenciasqueaintervenciónhumanaprovocanaconservacióndapaisaxe 

natural e definindoalgunhas medidas para a conservación desta. 

CSB2.6. 
Identificaroselementosbásicosqueconformanapaisaxelocalecoñeceralgunha 

características máis significativa destes. 

CSB2.7. 
Identificaralgunhasrochasemineraispresentesnacontornaerecoñeceralgúns 

usos que as persoas fan deles. 

CSB2.8. 
Empregar correctamente as nociónstopolóxicas básicas de posición eproximidade 

para orientarse na contorna máis próxima. 

CSB3.1. 
Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas formas degoberno 

e diferenciar entre unhalocalidade e un municipio. 

CSB3.2. 
Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeirose 

bombeiras, policía... 

CSB3.3. 
Recoñeceraimportanciaqueoexercicioactivodacidadaníapolaspersoasqueo 

habitan ten para unha convivencia pacifica. 

CSB3.4. 
Manifestarsatisfacciónpolapertenzaaungrupoerespectarascaracterísticasdas 

persoas coas que convivimos e que pertencen a diferentes grupos sociais. 

 
CSB3.5. 

Recoñeceralgunha das manifestaciónsculturais e obras mais representativas da 

comarca e da comunidade, valorar a súadiversidade e contribuír ásúa 

conservación. 

CSB3.6. 
Analizar,demaneirasinxela,oscambiosqueascomunicaciónsprovocaronnas 

actividades persoais e sociais. 

 
CSB3.7. 

Identificar as profesións que non lle son tan familiares, coñecer un pouco sobreelas 

e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade e se se realizan en 

fábricas ouaoaire. 

CSB3.8. 
Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria comopeóns 

e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte. 

CSB4.1. Comprender e distinguir os conceptos temporais: pasado, presente e futuro. 

CSB4.2. 
Coñecerosinstrumentosbásicosparaamedidadotempo,iniciarsenoseuusoe 

manexo. 

 
CSB4.3. 

Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios producidos polo 

paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitosouacontecementossobre 

os que se investigou. 

 
CSB4.4. 

Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea comprendendo a 

importancia dasúa 

conservación. 

CSB4 5. 
Coñecer que é un museo, cal é a súa función e valorar o seu papel gozandoda 

contemplación de obras artísticas. 

CSB4.4. 
Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre diferentes 

fenómenos físicos e químicos da materia. 

CSB5.1. Coñecer os principios básicos que rexen as máquinas e os aparellos. 

 

CSB5.2. 

Planificar a construción de obxectos e aparelloscunhafinalidade previa, 

empregandofontesenerxéticas, operadores e materiais apropiados, realizando o 

traballo individual e en equipo e proporcionando información sobre que estratexias 

se empregaron. 

CSB5.3. 
Realizar experiencias sinxelas para coñecer as leis básicas que rexen atransmisión 

da corrente eléctrica. 

CSB5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía. Identificar os beneficiose 
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 riscos. 

 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

LCB1.1. 
Participar en situacións de comunicación, dirixidasou espontáneas, respectandoo 

quenda de palabra e a intervención dos e das demais. 

LCB1.2. 
Recoñecerainformaciónverbalenonverbaldosdiscursosoraiseintegralana 

produción propia. 

LCB1.3. 
Expresarseconcoherenciabásicadeformaoralparasatisfacernecesidadesde 

comunicación en diferentes situación de aula. 

LCB1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. 

 
LCB1.5. 

Recoñecer o tema e o sentido xeraldun texto oral breve e sinxelo, de diferente 

tipoloxía,atendendoáformadamensaxe(descritivos,narrativos,dialogados)ea 

súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

LCB1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación. 

LCB1.7. Reproducir textos axeitadosaosseus gustos e intereses. 

LCB1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís. 

LCB1.9. 
Producirtextosoraisbreves,imitandomodelosaatendendoáformaeaintención 

comunicativa. 

LCB1.10. Usar unhalinguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LCB1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

LCB2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. 

LCB2.2. 
Comprenderdistintostiposdetextosadaptadosáidadeeutilizandoalectura 

como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.3. 
Utilizar de xeito guiado estratexiaselementais para a comprensión lectorade 

textos moisinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

LCB2.5. 
Usa,dexeitoguiado,abibliotecaparalocalizarlibrosaxeitadosaosseus 

intereses. 

LCB2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia. 

LCB2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos. 

LCB2.8. 
UtilizardexeitoguiadoasTecnoloxíasdaInformacióneComunicaciónparaa 

procura da información. 

 
LCB3.1. 

Producirtextossinxelossegundounmodelocondiferentesformatos(descritivos, 

narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos, literarios e 

prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando apresentación. 

LCB3.2. 
Valorarasúapropiaproduciónescrita,asícomoaproduciónescritadosseus 

compañeiros. 

 
LCB3.3. 

Aplicar, de xeito guiado, todas as fases do proceso de escritura na produción de 

textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e 

reescritura. 

LCB3.4. 
Elaborar, de xeito guiado, proxectosindividuaisou colectivos sobrediferentes 

temas da área. 

LCB3.5. 
Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito guiadopara 

presentar as súasprodución. 

LCB4.1. 
Aplicar os coñecementosgramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 

(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. 
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LCB4.3. 
Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer 

unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.4. 
Desenvolverestratexiasparamelloraracomprensiónoraleescritaatravésdo 

coñecemento da lingua. 

LCB4.5. 
Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na 

aprendizaxe. 

LCB4.6. 
Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar nasúa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

LCB5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información. 

LCB5.2. 
Iniciaralecturaeexpresivadetextosliterariosnarrativos,líricosedramáticosna 

práctica escolar. 

LCB5.3. 
Valorarosrecursosliterariosdatradiciónoral:poemas,cancións,contos,refráns, 

adiviñas. 

LCB5.5. 
Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: 

contos e poemas. 

LCB5.5. 
Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: 

contos e poemas. 

LCB5.7 
Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos literarios adaptadosá 

idade. 

LCB5.8. 
Valoraraliteraturaencalqueralingua,especialmenteenlinguagalega,como 

vehículo de comunicación e como recurso de lecerpersoal. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

MTB1.1. 
Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e situacións davida 

cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a súa resolución. 

MTB1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito. 

MTB1.3. 
Utilizar,coaguíadomestreoudamestra,osmediostecnolóxicosnoprocesode 

aprendizaxe e para a resolución de problemas. 

MTB2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.2. 
Interpretardiferentestiposdenúmerossegundooseuvalor,ensituaciónsdavida 

cotiá. 

MTB2.3. 
Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentesprocedementos, 

incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas. 

 

MTB2.4. 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados aoseu nivel, establecer 

conexións entre a realidade 

easmatemáticasevalorarautilidadedoscoñecementosmatemáticosadecuados 

reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

MTB3.1. 
Coñecereutilizaroquilómetro,ometroeocentímetrocomounidadesdemedida 

de lonxitude. 

MTB3.2. 
Coñecereutilizaroquilo,omedioquiloeocuartoquilocomounidadesdemedida 

de peso. 

MTB3.3. 
Coñecereutilizarolitro,mediolitroecuartolitrocomounidadesdemedidade 

capacidade. 

MTB3.4. 
Coñeceasunidadesbásicasdemedidadotempoeassúasrelacións,utilizándoas 

para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.5. 
Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes dosistema 

monetario da Unión Europea. 
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MTB3.6 

Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados aoseu 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. 

MTB4.1. Identificar e completar figuras simétricas. 

MTB4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados. 

MTB4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas. 

MTB4.4. 
Interpretar representaciónsespaciais realizadas a partir de sistemas de referenciae 

de obxectosousituacións familiares. 

 

MTB4.5. 

Identificar, resolver problemas da vida cotiáaxeitadosaoseu 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. 

 
MTB5.1. 

Recoller e rexistrarunha información cuantificable, utilizando algúns recursos de 

representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramaslineais, 

gráficos de pictogramas... comunicando a información. 

MTB5.2. 
Realizar estimacións en situacións de azar utilizando o vocabulario: seguro,posible 

e imposible. 

 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

VSCB1.1 

. 

Crear unha imaxe positiva dun mesmo/a en base ás autopercepcións e 

autodescrición de calidades. 

VSCB1.2 

. 
Estruturar un pensamento efectivo empregando as emocións de forma positiva. 

VSCB1.3 

. 

Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación extrínseca e 

esforzándose para o logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.4 

. 

Adquirir capacidades para tomar decisións, manexando as dificultades para superar 

frustracións e sentimentos negativos ante os problemas. 

VSCB1.5 

. 

Desenvolver a autonomía e a capacidade de emprendemento para conseguirlogros 

persoais responsabilizándose do ben común. 

VSCB2.1 

. 

Expresaropinións,sentimentoseemocións,empregandocoordinadamentea 

linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.2 

. 
Empregar a aserción. 

VSCB2.3 

. 
Establecer relaciónsinterpersoais positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.4 

. 
Actuar con tolerancia comprendendo e aceptando as diferenzas. 

VSCB2.5 

. 

Contribuírámelloradoclimadogrupoamosandoactitudescooperativase 

establecendorelaciónsrespectuosas. 

VSCB3.1 

. 

Resolverproblemasencolaboración,poñendodemanifestounhaactitudeaberta 

cara aosdemais e compartindo puntos de vista e sentimentos. 

VSCB3.2 

. 

Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e amosandocondutas 

solidarias. 

VSCB3.3 

. 

Implicarsenaelaboraciónenorespectodasnormasdacomunidadeeducativa, 

empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos valores 

universais. 
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VSCB3.4 

. 

Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática 

transformandooconflitoenoportunidadeeusandoalinguaxepositivana 

comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentospersoais. 

VSCB3.5 

. 

Analizar, en relación coa experiencia de vida persoal, a necesidade de preservaros 

dereitos á alimentación, á vivenda e aoxogo de todos os nenos e nenas do mundo. 

VSCB3.6 

. 

Participaractivamentenavidacívicavalorandoaigualdadededereitose 

corresponsabilidade entre homes e mulleres. 

VSCB3.7 

. 

Tomar medidas preventivas, valorando a importancia de previr accidentes 

domésticos. 

 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

LGB1.1. 
Comprenderainformaciónxeralerelevantedetextosoraissinxelosprocedentes 

da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

LGB1.2. 
Comprende informacións audiovisuais sinxelas procedentes de diferentes 

soportes. 

LGB1.3. 
Comprendereproducirtextosoraissinxelos,propiosdousocotiánoudoámbito 

académico. 

LGB1.4. 
Manterunhaactitudedeescoitaadecuada,respectandoasopiniónsdosedas 

demais. 

LGB1.5. 
Participarnasdiversassituaciónsdeintercambiooralqueseproducennaaula 

amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

LG1.6. 
BUsarfórmulasdetratamentoadecuadasnosintercambioscomunicativosmáis 

habituais. 

LGB1.7. Amosar respecto e cooperación nassituacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.8. Interesarse por amosarunha pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.9. Usar unhalinguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.10. Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral. 

LGB2.1. 
Comprenderelocalizarinformaciónexplícitaentextossinxelosdeusocotiánou 

procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.2. 
Interpretarecomprender,demaneiraxeral,ainformaciónprocedentede 

ilustracións. 

 
LGB2.3. 

Ler, de forma guiada, textos adecuados aosseus intereses para chegar 

progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza candoé 

preciso. 

 
LGB2.4. 

Coñecer, de forma xeral, o funcionamento da bibliotecas de aula, e de centro 

como instrumento cotián debusca 

de información e fonte de recursos textuais diversos. 

LGB2.5. Ter interese por ter unha biblioteca propia. 

LGB2.6. 
Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

LGB2.7. 
Amosarcerta autonomía lectora e capacidade de selección de textos doseu 

interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

LGB3.1. 
Producirereescribirtextossinxelos,relativosasituaciónscotiásinfantís,aqueles 

propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola. 

LGB3.2. Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 

LGB3.3. Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto. 

LGB3.4. Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensióndos 
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 textos. 

LGB3.5. 
Presentaradecuadamenteostraballosescritosencalquerasoporteevalorara 

lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

LGB4.1. 
Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión eá 

produción de textos, así como aplicar o seucoñecemento no uso da lingua. 

LGB4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máissinxelas. 

LGB4.3 
Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras comoinstrumento 

para a segmentación da escritura. 

LGB4.4 Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita. 

LGB4.5. 
Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar nasúa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

LGB5.1. Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos. 

LGB5.2. 
Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 

progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.3. 
Recrearecompoñerpoemassinxeloserelatosbrevesapartirdemodelos 

sinxelos dados. 

LGB5.4. Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súaidade. 

LGB5.5. 
Valoraraliteraturaencalqueralingua,comovehículodecomunicaciónecomo 

recurso de gozo persoal. 

LGB5.6. 
Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzaspersoais, sociaise 

culturais. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

EPB1.1. Identificar as diferentesmateriais e formas de expresión plástica. 

EPB1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión artística. 

EPB1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. 

EPB1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno artificial. 

EPB1.5. 
Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente destrezadiferentes 

ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con pincel, pegamentos etc.). 

EPB2.1. 
Representar de forma persoal ideas, accións e situaciónsvaléndose doselementos 

que configuran a linguaxe visual. 

EPB2.2. 
Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con linguaxeplástica 

adecuada ássúas características. 

EPB2.3. 
Realizar composiciónsbidimensionais e tridimensionais segundo un desexode 

expresión, coas técnicas aprendidas. 

EPB2.4. 
Utilizarnassúasrepresentaciónsdistintostiposdeliñas(curva,quebrada,recta 

etc.) e formas xeométricas. 

EPB2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana. 

EPB2.6. 
Recoñecer,diferenciareutilizaraexpresividadedediversosmateriaisesoportes 

audiovisuais. 

EPB2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios e os espazos. 

EPB2.8. Elaborar os traballos individualmente e en grupo. 

EPB1.1. Identificar as diferentesmateriais e formas de expresión plástica. 

EPB1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de expresión artística. 

EPB1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas. 

EPB1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno artificial. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

ÁREAS % INSTRUMENTO 
S 

OBSERVACIÓNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCNN 
CCSS 
LCL 
MT 
LGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALLO NA 
AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Libros e 

cadernos 
(control diario) 

Rúbrica: traballo na aula (10%) 

 

Sempretraballa. 
 

Case sempretraballa. 
Algunhas veces 

traballa. 

 

Nunca traballa. 

Rúbrica: ritmo de traballo (10%) 

Sempre remata e 
entrega as tarefas a 

tempo. 

Case sempre remata e 
entrega as tarefas a 

tempo. 

Algunhas veces 
remata e entrega as 

tarefas a tempo. 

Nunca remata e 
entrega as tarefas 

a tempo. 

Rúbrica: presentación (10%) 

Sempre presenta as 
tarefas con orde, 
limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Case sempre presenta 
as tarefas con orde, 

limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Algunhas presenta as 
tarefas con orde, 
limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Nunca presenta as 
tarefas con orde, 
limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Rúbrica: revisión de erros (10%) 

Sempre revisa e 
corrixe os erros 

indicados. 

Case sempre revisa e 
corrixe os erros 

indicados. 

Algunhas veces revisa 
e corrixe os erros 

indicados. 

Nunca revisa 
nincorrixe os 
erros indicados. 

 
 

PARTICIPACIÓN 

 
 

10 

 
Intercambios 

comunicativos 
(rexistro) 

Rúbrica 

Sempre participa e 
cumpre as normas. 

Case sempre participa 
e cumpre as normas. 

Algunhas veces 
participa e cumpre as 

Nunca participa 
nincumpre as 
normas. 
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normas. 

 

 
 

COMPORTA- 
MENTO 

 

 
10 

 
 

Observación 
directa (rexistro) 

Rúbrica 

Sempre se comporta 
ben e cumpre as 

normas 

Case sempre se 
comporta ben e 

cumpre as normas 

Algunhas veces se 
comporta ben e 

cumpre as normas 

Nunca se comporta 
ben nincumpre as 

normas. 

 
 

PROBAS 
OBXECTIVAS 

 

 
40 

 
 

Probas escritas 
Probas orais 
Actividades 

Traballos, etc. 
 

Probas  

Actividades avaliables 

Avaliación dos estándares de aprendizaxe. 
Probas valoradas do 0 ao 10. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

ÁREAS % INSTRUMENTOS OBSERVACIÓNS 

 

 

 

 
 

EP 
VSC 

 

 

 

 

TRABALLO 
INDIVIDUAL 

 

 

 

 
 

40 

 

 

 

 
Producións do 

alumnado 

Rúbrica: traballo na aula (10%) 

 

Sempretraballa. 
 

Case sempretraballa. 
Algunhas veces 

traballa. 

 

Nunca traballa. 

Rúbrica: ritmo de traballo (10%) 

Sempre remata e 
entrega as tarefas 

a tempo. 

Case sempre remata 
e entrega as tarefas a 

tempo. 

Algunhas veces 
remata e entrega as 

tarefas a tempo. 

Nunca remata e 
entrega as tarefas 

a tempo. 

Rúbrica: actividade (20 %) 
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Rúbrica específica da manualidade, traballo, mural, exposición, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALLO EN 
GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Producións do 
alumnado 

RúbrIca: traballo no grupo (10%) 

 

Sempretraballa. 
 

Case sempretraballa. 
Algunhas veces 

traballa. 

 

Nunca traballa. 

Rúbrica: ritmo de traballo (10%) 

Sempre remata e 
entrega as tarefas 

a tempo. 

Case sempre remata 
e entrega as tarefas a 

tempo 

Algunhas veces 
remata en entrega as 

tarefas a tempo. 

Nunca remata e 
entrega as tarefas 

a tempo. 

Rúbrica: traballo no grupo (10%) 

Sempre 
desempeña o seu 
cargo no grupo. 

Case sempre 
desempeña o seu 
cargo no grupo. 

Algunhas veces 
desempeña o seu 
cargo no grupo. 

Nunca desempeña 
o seu cargo no 

grupo. 

Rúbrica: actividade (10%) 

Rúbrica específica da manualidade, traballo, mural, exposición, etc. 

 

 
PARTICIPACIÓN 

 

 
10 

 
Intercambios 

comunicativos  

Rúbrica 

 

Sempre participa e 
cumpre as normas. 

Case sempre 
participa e cumpre as 

normas. 

Algunhas veces 
participa e cumpre as 

normas. 

 

Nunca participa 
nincumpre as 
normas. 

 
COMPORTA- 

MENTO 

 

10 

 
Observación 

directa  

Rúbrica 

Sempre se Case sempre se Algunhas veces se Nunca se 
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comporta ben e 

cumpre as normas 
comporta ben e 

cumpre as normas 
comporta ben e 

cumpre as normas 
comporta ben 

nincumpre as 
normas. 
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Para poder facer a suma das catro partes será necesario ter en tódalas probas escritas e 

orais un mínimo de nota dun 4 sobre 10. 

En función deste criterios estableceremos a cualificación, que tendo en conta o 

Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

naComunidade Autónoma de Galicia e tamén a orde de avaliación do 9 de xuño de 2016, será 

numérica dende o 1 ao 10. 

CUALIFICACIÓN RANGO DE PUNTUACIÓN 

SOBRESAÍNTE (SB) 9 o 10 

NOTABLE (NT) 7 u 8 

BEN (BE) 6 

SUFICIENTE (SU) 5 

INSUFICIENTE (IN) 1,2,3 o 4 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Promociona aoseguinte nivel o alumnado: 

1 Con avaliación positiva en todas as áreas. 

2 Con avaliación negativa en dúas áreas, sempre que non sexan dúas destas tres: 

Lingua Galega, LinguaCastelá e Matemáticas. 

3 Que xapermaneceu un curso máis no nivel. 

4 Que, a pesares de ter avaliación negativa nas áreas sinaladas no apartado 2, se 

considere que a medida de promoción é adecuada para a súa evolución persoal e 

social. Esta decisión será tomada polaxunta de avaliacióncorrespondente. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO2020-2021 

115 

  

 

 
 

9.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 
 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

O nivel de dificultadefoi adecuado ás 

características do alumnado. 

     

Conseguiuse a participación activa de todo o 

alumnado. 

     

Contousecoapoio e coa implicación das 

familias no traballo do alumnado. 

    
 

Mantívose un contacto periódico coas familias.      

Adoptáronse as medidas curriculares e 

organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE. 

     

Atendeuse adecuadamente á diversidadee do 

alumnado. 

     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      

Dáse un peso real á observación do traballo na 

aula. 

     

Valorouse adecuadamente o traballo en 

colaboración do alumnado dentro do grupo. 

     

 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

Busco información previa sobre o tema a tratar e 

planifico o traballo con suficiente antelación. 

     

Teño en conta os coñecementos previos dos 

alumnos/as e os seus intereses. 

     

Preparo actividades motivadoras para o alumna 

do que combinen o traballo individual e en grupo. 

     

Ofrezo a cada alumno/a as explicacións 

individualizadas que precisa. 

     

Elaboro actividades dapoio, reforzo…, para unha 

adecuada atención á diversidadeetendo en 

conta os estándares. 

     

Utilizo distintas estratexiasmetodolóxicas en fun- 

ción dos temas a tratar. 

     

Implico aos alumnos no proceso de 

aprendizaxepropoñendo técnicas de aprendizaxe 

cooperativo, tarefas de grupo, facendo debates… 

     

Relaciono os contidos de todas as áreas.      

Avalío a eficacia dos programas dapoio, reforzo, 

recuperación e ampliación 

     

Valoro a adecuación, logo da súa aplicación, das 

ACS propostas e aprobadas. 

     

Potencio estratexiasdanimación á lectura.      

Incorporo as TIC aos procesos de ensino– 

aprendizaxe. 
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AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
Valoración 

Propostas de mellora 
1 2 3 4 

Coordínomecosdemaismestres do nivel para a 

secuenciación dos contidos e a planificación de 

actividades. 
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10.- DESEÑO E AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS 
 

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso académico. 

Nelarecolleremos información sobre: 

 
 

Instrumento de avaliación 

Grao de desenvolmento na competencia matemática e 

lingüística. 

Probas escritas e orais 

Informes previos Consulta de expediente 

Entorno sociofamiliar 

Datos de interese 

Entrevista coa familia 

Entrevista con mestres do curso 

pasado 

 

 
Estes son os indicadores a avaliar para determinar o grao de desenvolvementonas 

competencias matemática e lingüística. 

 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Indicador Acadado Non 

acadado 

Escribe con cifras números aoditado ata o 100. 
  

Escribe con letra números ata o100. 
  

Compón números ata o 100 expresados en decenas e unidades. 
  

Compón números ata o 100 expresados en sumas. 
  

Conta de xeito ascendente e descendente ata o 100. 
  

Conta de xeito progresivo de 10 en 10. 
  

Escribe o número anterior e posterior de calquera número inferior a 

100. 

  

Suma mentalmente decenas cuxo resultado é 100. 
  

Interpreta os signos <, > e ordea números ata o 100. 
  

Identifica os números pares e os impares. 
  

Suma e resta horizontalmente números con dúas cifras (sen levar). 
  

Realiza con corrección o algoritmo da suma con levadas. 
  



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º CURSO2020-2021 

118 

  

 

 

Realiza con corrección o algoritmo da suma con levadas. 
  

Realiza con corrección o algoritmo da resta sen levadas. 
  

Resolve problemas sinxelos de sumas e restas con números ata o 

100. 

  

 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREA DE LINGUAS 

Indicador Acadado Non 

acadado 

Fala empregando un vocabulario axeitado a súaidade. 
  

Le un texto breve coa pronuncia, a entoación e o ritmo axeitados. 
  

Interpreta un texto e responde preguntas de comprensión. 
  

Identifica e separa correctamente as palabras que forman parte 

dunha oración. 

  

Aplica regras básicas de ortografía na escritura de palabras (gu-gü, z- 

c, r-rr, c-qu, mb-mp, br-bl). 

  

Aplica axeitadamente nos seus escritos o uso de la maiúscula inicial, 

a maiúscula en nomes propios, a coma nasenumeracións e o punto 

final. 

  

Redacta textos sinxelos de uso habitual no seu entorno. 
  

 

• Os resultados acadadosnesta permitirán establecer o punto de partida para a 

adquisición de novas aprendizaxes. 

• Levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems condificultade. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE  

Para atender estas necesidades partiremos de dous principios de actuación: partir dos 

mínimos esixibles do currículo edeseñar actividades que se axustenaos diferentes ritmos de 

traballo e aprendizaxe. 

Levarase a cabo un seguimento individualizado, non so dos resultados, senón de todo o 

proceso de adquisición das aprendizaxes comprobando que comprenden as instrucións, as 

levan a cabo de xeitomáisou menos autónomo e o nivel de expectativa non supera en 

demasía a súacapacidade de evolución na aprendizaxe. 

Potenciaremos actitudes de superación e a partir de reforzos positivos iremos tentando 

superar as dificultades coas que se atopen involucrando ás familias en posibles tarefas de 

reforzo e/ou ampliación. Tamén tentaremos dotalos de recursos ante o fracaso, o erro e a 

crítica. 

Para unha adecuada atención do alumnado utilizaremos todos os medios, recursos e persoal 

á nosa disposición. As medidas a adoptar serán entre outras: 

 Reforzo positivo e valoración doesforzo. 

 
 Agrupamentos flexibles en función das tarefaspropostas. 

 
 Adecuación de actividades aoritmos de traballo e á capacidade deaprendizaxe 

flexibilizando no posible ostempos. 

 Secuenciación dasactividades. 

 
 Reflexión persoal sobre o proceso da actividade e asunción deresponsabilidades. 

 
 Reflexión persoal sobre a propia conduta valorando as posibles consecuencias e 

comprometéndose a intentar cambiala se énecesario. 

 Emprego de material manipulable elaborado para o seu uso e tamén dacontorna 

próxima. 

 Empregode xogos educativos ecooperativos. 

 
 Uso de aplicacións informáticas adecuadas o seunivel. 

 
 Actividades de recuperación ereforzos para acadar os obxectivospropostos: 

 
o Apoio do titor/a, do mestre/a especialista e/ouduncompañeiro/a que exerza 

de“titor”. 

o Fichas con actividades de ampliación. 

 
o Coordinación coa familia para realizar tarefas de reforzo nacasa. 
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o Simplificación dos contidosaxustándoseaos mínimos e ampliación dos 

mesmos segundo asnecesidades. 

o Emprego de ferramentas TIC que faciliten e faganmáis atractiva a 

aprendizaxe. 
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VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 

 
Co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, acordamos 

realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes parámetros: 

 Quevalorar: 

Rendemento do alumno no curso anterior. 

Personalidade. 

Afeccións e intereses. 

Situación económica e cultural da familia. 

etc. 

 Como obter ainformación: 

Informes de titores anteriores. 

Cuestionario previo aos alumnos. 

Entrevista individual. 

Cuestionario aospais. 

Entrevista cospais. 

etc. 

Destexeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amploabano de capacidades, 

estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos. 

Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan no currículo co fin de 

atender as diferenzasindividuais dos nosos alumnos. O equipo ou o profesor, ao establecer 

cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto a estratexia que hai que seguir coma 

as características do alumno ou da alumna que podan axudarou entorpecer a estratexia: en 

que agrupamentostraballamellor, que tempo permanece concentrado, a que reforzos é 

receptivo, que autoconcepto ten etc. 

Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de resposta en función das 

situacións de distinta natureza que imos encontrar: 

 Adaptacións curricularesnon-significativas. 

 Adaptacións curricularessignificativas. 

 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON SIGNIFICATIVAS 

Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 

características fundamentaisdeste tipo de medidas son as seguintes: 

- Non precisan dunha organización moi diferente dahabitual. 

- Non lles afectan aoscompoñentesprescritivos docurrículo. 

Aínda que en cada unha das áreas se aplicarán de forma específica unha serie de medidas 

concretas que permitan a adecuación ásdiferenzasindividuais dos alumnos, quixemos 

establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco de referencia 

para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de cadaprofesor. 

 
 Programación de contidos eactividades. 

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas actividades. Esta 

diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e estilos de aprendizaxe 

coma aosdiverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 

 
- Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que lleasignaramos para a súaaprendizaxe por parte dos 

alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre información básica e 
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información complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos un corpo de contidosesenciais 

que deben ser aprendidos por todos para alcanzar os obxectivos previstos. A partir de aí, 

consideraremos outra serie de contidos que poderán ser traballadosou non en función das 

peculiaridades e das necesidades de cadaalumno. 

 
- Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. Por un lado, 

contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelasaprendizaxes que 

consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefaspropostas estará en 

consonancia coa asequibilidade media que caracteriza a información esencial. Por outro lado, 

deseñaremosoutro tipo de actividades máis diversificadas que impliquen ben 

unhacomplexidademaior, ben unha ampliación da perspectiva do tema traballado. 

 
 Metodoloxíasdiversas. 

O mellor método de ensinanza para alumnos cunhas determinadas características pode non 

selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os métodos non son 

melloresou peores en termos absolutos, senón en función de que o tipo de axuda que ofrecen 

responda ás necesidades que en cada momento demandan os alumnos. 

 
As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na forma de 

enfocar ou presentar determinados contidosou actividades, como consecuencia de diversas 

circunstancias: 

- Os distintos graos de coñecementos previos detectados nosalumnos. 

- A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre osalumnos. 

- A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinadosalumnos. 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de dificultades, 

senón como prevención das mesmas. 

 
 

 Material didácticocomplementario. 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de ensinanza 

e aprendizaxeásdiferenzasindividuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo de material 

perseguecatroobxectivos: 

- Consolidar contidos nos que a súa adquisición por parte dos alumnos supón 

unhamaiordificultade. 

- Ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento daárea. 

- Practicar habilidades instrumentais ligadas aoscontidos de cadaárea. 

- Enriquecer o coñecementodaqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos 

mostrancuriosidade e interese. 

 
 Agrupamentos flexibles e ritmosdiferentes. 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o seguinte: 

- Que os alumnos poidan situarse en distintastarefas. 

- Propoñer actividades de reforzoou ampliación segundo as necesidades de cadagrupo. 

- Adaptar o ritmo de introdución de novoscontidos. 

Este tipo de adaptaciónsrequireunha reflexión sobre dous aspectos: 

- As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguirprogresando. 
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- A incorporación dunhaavaliación que detecte as necesidades de cadagrupo. 

(A realización destesagrupamentos dependerá da actual situación sanitariae do recollido nos protocolos 
vixentes dados por dita situación). 

 

 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, na eliminación ou na 

inclusión de determinados contidosesenciais e na conseguinte modificación dos criterios de 

avaliación. 

 
 Destinatarios. 

Estas adaptaciónslévanse a cabo para lles ofrecer un currículo equilibrado e relevante aos 

alumnos con necesidades educativas especiais. 

Dentro deste colectivo de alumnos, contémplanse tanto aqueles que presentan limitacións de 

natureza física, psíquica ou sensorial, como os que posúen un historial escolar e social que 

produciu “lagoas” que impiden a adquisición de novoscontidos e, á vez, desmotivación, 

desinterese e rexeitamento. 

 
 Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo coas súas 

posibilidades. O obxectivo último deberá ser proporcionarlle a cada alumno a resposta que 

necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, tratando que esa resposta 

se aparte o menos posible das que son comúns para todos os alumnos. 

 Avaliación e diagnósticoprevio. 

O maiorou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e do diagnóstico 

previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orientación. 

Este ano en terceiro ciclo non curso ningún alumno/a que necesite este tipo de intervención. 

 

CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 

A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción das 

adaptacións curriculares serán posibles mercéásseguintes medidas articuladas no centro: 

 
a) A cualificación do profesorado e a importancia da accióntitorial. 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación necesarias para 

asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir as súas directrices. 

 
b) Ametodoloxía. 

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendizaxe aprenden, 

basicamente, da mesma forma ca o resto. É dicir, os axustesmetodolóxicos van responder a 

uns principios e unhasconsideracións sobre a aprendizaxe que son comúns a todos os 

alumnos. 

Non obstante, convén poñer a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na 

flexibilidade, na metodoloxía activa e na globalización. Dentro deste contexto 

metodolóxicofíxanseunha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

- O traballonunpequenogrupo. 

- As visitas e as saídasaocontorno. 
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- O uso do ordenador e de diversidade de materiais erecursos. 
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c) Espazos. 

Para favorecer o proceso de integración-normalización e para crear as condicións óptimas para 

o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

- Salas para as actividades de apoioespecífico. 

- Posibilidade de modificar a aula e de crear máisdunespazo. 

- Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condiciónsambientais (acústica, 

visibilidade…). 

- Supresión de barreirasarquitectónicas. 

 
d) Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais de 

cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos máis 

prolongados (talleres, saídas etc.) e outrasmáis reducidos, debido á fatiga, falta de 

concentración ououtros motivos. 

 
ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN. 

Avaliación e recuperación son dous conceptos estreitamentevencellados. A 

avaliaciónachéganos datos sobre a evolución do alumno no seu proceso de aprendizaxe e, 

asemade, esixe a recuperación cando eses datos non son satisfactorios. 

Polo tanto, é esencial detectar se o problema é de tipo cognitivo –coñecementos 

insuficientes nunha área determinada- ou afectivo –falta de interese e motivación, actitude 

negativa, inadaptación social e escolar. Neste segundo caso a intervención pasará por unha 

recuperación máispsicolóxica que didáctica. 

No suposto de que a dificultadeou carencia detectada sexa de tipo cognitivo é 

fundamental actuar de xeito inmediato e terá un carácter retroactivo completando e afondando 

naquelesbaleiros que se consideren básicos –con fichas de práctica oureforzo que melloren as 

súas competencias-, readaptando o ritmo do proceso de aprendizaxeou as 

estratexiasmetodolóxicas, modificando a maneira de facer a avaliación e mesmo reflexionando 

sobre a propia accióndocente. 

Se estas actuacións non frutifican será conveniente solicitar o asesoramento do 

departamento de orientación co fin de reorientar o labor docente cara outrasestratexiasou 

sopesar a posibilidade de recibir apoio por parte dun docente especialista. 

Nalgúns casos, nos que as estratexias de recuperación non dean o resultado esperado, 

a repetición de curso poderasefacer necesaria emesmopositiva. 

Durante o desenvolvemento dos contidos, prestarase especial atención aos alumnos/as 

que deban recuperar a materia do curso anterior, mediante explicacións e realización 

dalgunhas actividades que poderánfacer na casa. 
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A continuación presentase un cadro coas medidas de atención a diversidade a seguir en 

caso de ter algunha das seguintessituacións (ReforzoEducatito(RE), dificultades de ensinanza 

e aprendizaxe(D.E/A), sobredotación, transtorno de deficit de atención e tamén pode ser con 

hiperactividade(TDA/TDAH), transtorno de lectoescritura e transtorno del espectro 

autista(TEA)). 

 
 
 
 
 
 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

R
E

 

 

D
. 
E

/A
 

S
O

B
R

E
D

O
-

T
A

C
IÓ

N
 

 

T
D

A
/T

D
A

H
 

T
.L

E
C

T
O

- 
E

S
C

R
IT

R
U

R
A

 

 
T

E
A

 

Traballo cooperativo X X X X X X 
Traballo por proxectos X X X X X X 
Apoio educativo por parte de cada mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a dinámica, actividade, 
contido,... con saídas a pizarra, sentándose o 
seucarónmentres os demais avanzan,...) 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

Estruturar tempos X X  X  X 
Ambiente estructurado e organizado. X X  X X X 
Dividir as tarefas en pequenos pasos e diferentes graos de 
dificultade, que o rematar os mostre os mestres. 

X X 
 

X 
 

X 

Dar tempo adicional para realización de tarefas escolares. X X X X X X 
Propoñer que participe e favorecer situación de éxito (facerlle 
preguntas que sabemos sabrá resolver). 

X X 
   

X 

Emprego de recursos visuais que apoien a explicación dos 
contidos. 

      

Emprego de esquemas e gráficos con palabras clave. X X  X X  

Nas probas avaliativas, o mestre comprobará que comprende 
os enunciados e non esquece dar resposta a ningunha 
cuestión. 

X X 
 

X 
 

X 

Avaliar oralmente.     X  

Estructurar as probasavaliativas (enunciados claros, breves 
–que non impliquen definir, clasificar,…por ex., no mesmo 
enunciado-, deixarespazo a continuación para anotar a 
resposta). 

  
X 

  
X 

  

Flexibilizar tempo para realización de probas avaliativas. X X X X X X 
Comentar con el/elapersoalmente as correccións, a poder 
ser, por escrito dos exercicios (resultado, alternativas, 
suavizando a corrección e evitando connotación negativas) 
buscar que aprenda e entenda. 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

Alternar tempo de traballo en grupo e persoal. X X  X  X 
Intervención do especialista en AL     X  

Intervención do especialista en PT X X  X X X 
Intervención do especialista de orientación X X X X X X 
Implantar protocolo TDAH (ver edu.xunta/protocolos)    X   
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Implantar protocolo de HHSS   X X  X 
Implantar protocolo de dislexia     X  

Programa específico de lectoescritura     X  

Programa de Reforzo Educativo (para alumno/a que repite 
curso). 

 
X 

    

Exención da 2ª linguaestranxeira (Francés) en 1º -2º ESO.  X     

Proposta de agrupamentos flexibles       

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Apoio educativo fora da aula.       

Adaptación curricular       

Matrícula en UEE       

Matrícula en centros de EE       

Atención domiciliaria       
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ALUMNO/A:  

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 

REFORZO 

EDUCATIVO 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Apoio educativo por parte de cada 

mestre, no grupo ordinario 

(asegurarse de que comprende a 

dinámica, actividade, contido,... 

con saídas a pizarra, sentándose o 

seucarónmentres osdemais 

avanzan,...) 

  

Estruturar tempos   

Ambiente estructurado e 

organizado. 

  

Dividir as tarefas en pequenos 

pasos e diferentes graos de 

dificultade, que o rematar os 

mostre os mestres. 

  

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas escolares. 

  

Propoñer que participe e favorecer 

situación de éxito (facerlle 

preguntas que sabemos sabrá 

resolver). 

  

Emprego de recursos visuais que 

apoien a explicación dos contidos. 

  

Emprego de esquemas e gráficos 

con palabras clave. 

  

Nas probas avaliativas, o mestre 

comprobará que comprende os 

enunciados e non esquece dar 

resposta a ningunha cuestión. 

  

Flexibilizar tempo para realización 

de probas avaliativas. 

  

Comentar con el/elapersoalmente 

as correccións, a poder ser, por 

escrito dos exercicios (resultado, 

alternativas, suavizando a 

corrección e evitando connotación 

negativas) buscar que aprenda e 

entenda. 

  

Alternar tempo de traballo en 

grupo e persoal. 

  

Intervención do especialista en AL   
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Intervención do especialista en PT   

Intervención do especialista de 

orientación 

  

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   
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ALUMNO/A:  

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 

DIFICULTADES DE 

ENSINANZA E 

APRENDIZAXE(D.E/A) 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Apoio educativo por parte de 

cada mestre, no grupo 

ordinario (asegurarse de que 

comprende a dinámica, 

actividade, contido,... con 

saídas a pizarra, sentándose o 

seucarónmentres os demais 

avanzan,...) 

  

Estruturar tempos   

Ambiente estructurado e 

organizado. 

  

Dividir as tarefas en pequenos 

pasos e diferentes graos de 

dificultade, que o rematar os 

mostre os mestres. 

  

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas 

escolares. 

  

Propoñer que participe e 

favorecer situación de éxito 

(facerlle preguntas que 

sabemos sabrá resolver). 

  

Emprego de esquemas e 

gráficos con palabras clave. 

  

Nas probas avaliativas, o 

mestre comprobará que 

comprende os enunciados e 

non esquece dar resposta a 

ningunha cuestión. 

  

Estructurar as probas 

avaliativas (enunciados claros, 

breves –que non impliquen 

definir, clasificar,…por ex., no 

mesmo enunciado-, 

deixarespazo a continuación 

para 

anotar a resposta). 

  

Flexibilizar tempo para 

realización de probas 
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avaliativas.   

Comentar con 

el/elapersoalmente as 

correccións, a poder ser, por 

escrito dos exercicios 

(resultado, alternativas, 

suavizando a corrección e 

evitando connotación 

negativas) buscar 

que aprenda e entenda. 

  

Alternar tempo de traballo en 

grupo e persoal. 

  

Intervención do especialista en 

AL 

  

Intervención do especialista en 

PT 

  

Intervención do especialista de 

orientación 

  

Programa de Reforzo 

Educativo (para alumno/a que 

repite curso). 

  

Exención da 2ª lingua 

estranxeira (Francés) en 1º -2º 

ESO. 

  

MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS DE 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   

Adaptación curricular   

Matrícula en UEE   

Matrícula en centros de EE   

Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A:  
OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 
SOBREDOTACIÓN 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas escolares. 

  

Flexibilizar tempo para 

realización de probas 

avaliativas. 

  

Intervención do especialista de 

orientación 

  

Implantar protocolo de HHSS   

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   

Adaptación curricular   

Matrícula en UEE   

Matrícula en centros de EE   

Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A:  

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO 

DE DEFICIT 

DE ATENCIÓN 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Estruturar tempos   

Ambiente estructurado e 

organizado. 

  

Dividir as tarefas en pequenos 

pasos e diferentes graos de 

dificultade, que o rematar os 

mostre os mestres. 

  

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas escolares. 

  

Emprego de recursos visuais que 

apoien a explicación dos contidos. 

  

Emprego de esquemas e gráficos 

con palabras clave. 

  

Nas probas avaliativas, o mestre 

comprobará que comprende os 

enunciados e non esquece dar 

resposta a ningunha cuestión. 

  

Estructurar as probas avaliativas 

(enunciados claros, breves –que 

non impliquen definir, 

clasificar,…por ex., no mesmo 

enunciado-, deixarespazo a 

continuación para anotar a 

resposta). 

  

Flexibilizar tempo para realización 

de probas avaliativas. 

  

Comentar con el/elapersoalmente 

as correccións, a poder ser, por 

escrito dos exercicios (resultado, 

alternativas, suavizando a 

corrección e evitando connotación 

negativas) buscar que aprenda e 

entenda. 

  

Alternar tempo de traballo en 

grupo e persoal. 

  

Intervención do especialista en PT   

Intervención do especialista de 

orientación 
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Implantar protocolo TDAH (ver 

edu.xunta/protocolos) 

  

Implantar protocolo de HHSS   

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   

Adaptación curricular   

Matrícula en UEE   

Matrícula en centros de EE   

Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A:  

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO DE 

LECTOESCRITURA 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Apoio educativo por parte de 

cada mestre, no grupo ordinario 

(asegurarse de que comprende 

a dinámica, actividade, 

contido,... con saídas a pizarra, 

sentándose o seucarón 

mentres os demaisavanzan,...) 

  

Ambiente estructurado e 

organizado. 

  

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas escolares. 

  

Emprego de esquemas e 

gráficos con palabras clave. 

  

Avaliar oralmente.   

Flexibilizar tempo para 

realización de probas 

avaliativas. 

  

Intervención do especialista en 

AL 

  

Intervención do especialista en 

PT 

  

Intervención do especialista de 

orientación 

  

Implantar protocolo de dislexia   

Programa específico de 

lectoescritura 

  

MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS DE 

ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   

Adaptación curricular   

Matrícula en UEE   

Matrícula en centros de EE   

Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A:  

 
OBSERVACIÓNS: 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO 

DEL 

ESPECTRO 

AUTISTA(TEA) 

Traballo cooperativo   

Traballo por proxectos   

Apoio educativo por parte de cada 

mestre, no grupo ordinario 

(asegurarse de que comprende a 

dinámica, actividade, contido,... 

con saídas a pizarra, sentándose 

o seucarónmentres os demais 

avanzan,...) 

  

Estruturar tempos   

Ambiente estructurado e 

organizado. 

  

Dividir as tarefas en pequenos 

pasos e diferentes graos de 

dificultade, que o rematar os 

mostre os mestres. 

  

Dar tempo adicional para 

realización de tarefas escolares. 

  

Propoñer que participe e 

favorecer situación de éxito 

(facerlle preguntas que sabemos 

sabrá resolver). 

  

Nas probas avaliativas, o mestre 

comprobará que comprende os 

enunciados e non esquece dar 

resposta a ningunha cuestión. 

  

Avaliar oralmente.   

Flexibilizar tempo para realización 

de probas avaliativas. 

  

Comentar con el/elapersoalmente 

as correccións, a poder ser, por 

escrito dos exercicios (resultado, 

alternativas, suavizando a 

corrección e evitando connotación 

negativas) buscar que aprenda e 

entenda. 

  

Alternar tempo de traballo en 

grupo e persoal. 
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Intervención do especialista en AL   

Intervención do especialista en PT   

Intervención do especialista de 

orientación 

  

Implantar protocolo de HHSS   

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

  

Apoio educativo fora da aula.   

Adaptación curricular   

Matrícula en UEE   

Matrícula en centros de EE   

Atención domiciliaria   
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Apoios dentro da 
aula 

PT AL Outros 

2ºA 3 0 2 

2ºB 2 0 2 

Apoiosfora da aula    

2ºA 0 2  

2ºB 1 4  
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12.-ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIASEEXTRAESCOLARES  

 
Participarasenasconmemoracións e celebraciónssinaladas no calendario escolar e en todas as 

actividades propostas polo distintos equipos de traballo do centro ao longo do curso. 

 
Como nivel realizaremos polo menos unha actividade por trimestre, sendo a

 nosaprogramación inicial para a que se presenta acontinuación: 

 
● Relacionadas conosoproxecto de centro neste curso académico (Os ecositemas terrestres) 
● Outrassaídas. 

(A realización destas actividades dependerá da actual situación sanitariae do recollido nos protocolos vixentes 
dados por dita situación). 
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13.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 

MELLORA 

  Escala  

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ouproxectos 

a partir dos elementos do currículo. 

    

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos. 

    

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

a temporalización previstas. 

    

4.  Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecuciónfixadopara cada 

estándar. 

    

5. Asignación 

cualificación. 

a cada estándar do peso correspondente na     

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 

súaavaliación. 

    

7.Asociación 

desenvolver. 

de cada estándar cos elementos transversais a     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

10. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

11. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares. 

    

12.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidasparaa avaliación 

continua: probas, traballos, etc. 

    

13. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

14. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados 

aos estándares propostos na programación 

    

15. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE, propostas na programación. 

    

16. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 

    

17. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 

criterios  deavaliación, instrumentos e  procedementosecriterios de 

promoción. 

    

18. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo 

do curso. 

    

19. Contribución desde a materia/curso aoProxecto lingüístico do 

centro. 

    

20. Contribución desda materia/curso ao plan de lectura do centro.     

21. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

22. Contribución desda materia/curso ao Plan Proxecta     

23. Contribución desda materia/curso aos Contratos Programa     
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Enquisa para a avaliación do profesor 
 

Si 
 

Non 
As 

veces 

Explicouche as tarefase para que se fan?    

Gustáronche as actividades propostos polo/a mestre/a?    

Divertíchestefacéndoas?    

O mestre estivo pendentenassesións para axudarche e 

correxirche? 

   

Atopácheste motivado na práctica das actividades?    

O mestretratoute igual que aosteuscompañeiros?    

Coida o mestre o material ?    

 

14.- MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AO COVID-19: CONTIDOS A REFORZAR E 

METODOLOXÍA NA MODALIDADE DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

Compre sinalar que debido a situación de emerxencia sanitaria xerada polo COVID-19 queprovocou 

a interrupción do curso 2019-2020 no mes de marzo,algúnscontidos non puideronser traballados na 

temporalización programada polo que precisan ser reforzados ao longo deste curso 2020-2021. 

 

Contidos a reforzar de 1º de Educación Primaria 
LC-B4.2-Vocabulario. Sinónimos e antónimos. Aumentativos e diminutivos. Comparacións e palabras derivadas.  

MT-B3.2-Estimación de resultados de medidas (distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en contextos familiares.  

MT-B3.4-Lectura sinxela en reloxosanalóxicos e dixitais.  

MT-B4.7-Formas planas e espaciais: clasificación de figuras planas.  

MT-B4.8-Resolución de problemas de xeometriá relacionados coa vida cotiá.  

MT-B5.1-Recollida e clasificación de datos. 

 

Con respecto á metodoloxíaempregada na modalidade de ensino non presencial, no 

supostodunconfinamento, o proceso de ensinanza-aprendizaxelevarase a cabo a través dun Blog 

que estará vinculado á web oficial do centro, dándollecontinuidade á metodoloxíaempregada no 

confinamento do curso 2019-2020. 

Para finalizar, dicir que as titorías e comunicación coas familias faranse, na medida do posible, a 

través de medios telemáticos. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Proxecto Lingua estranxeira: inglés 

 

Etapa Primaria: Curso 2º 

 

2020/2021 

 
                

 

            

 

 



 
Proxecto lingua estranxeira 2ºEP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

 ÍNDICE 

 

- Introdución.         

 Xustificación 

 Contextualización 

 Distribución do alumnado 

 

 - Organización do currículo por competencias clave, obxectivos de etapa, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

indicadores de logro.                                          

 Competencias clave. 

 Obxectivos da etapa 

 Contidos, criterios de avaliación e estándares específicos. 

 Clave: Obxectivos didácticos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores  de logro. 

 Estruturas sintácticas e léxico de alta frecuencia. 

 Temporalización das unidades 

 Conmemoracións e celebracións. 

 Contidos inter-curriculares CLIL 

 Contidos de tratamento transversal 

 Valores e actitudes 

 

- Avaliación.          

 Criterios de avaliación e estándares. 

 Tipos de avaliación. 

 Instrumentos de avaliación / rexistro. 

 Criterios de cualificación e promoción. 



 
Proxecto lingua estranxeira 2ºEP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

 Programas de reforzo e ampliación (Actividades de atención á diversidade) 

 Medidas de atención ao alumnado con necesidades específica de apoio educativo. 

 Avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe      

    

- Metodoloxía         

 Estratexias metodolóxicas para traballar na aula. 

 Metodoloxía presencial, semipresencial e/ou non presencial. 

 Recursos didácticos e organizativos  

 Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

 - Proxecto lector   

 

- ANEXO I: Contidos non traballados no curso 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



 
Proxecto lingua estranxeira 2ºEP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

INTRODUCIÓN   

 

XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

Esta programación foi realizada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 

 

 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. 

 De Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do 

Ministerio de Educación, Cultura e deporte 

 

 

De acordo coa LOMCE, o currículo (regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas e etapas educativas.) estará integrado polos: 

 

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e 

etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 
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d) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, 

e que que concretan o comprender o alumno debe saber, e saber que facer en cada materia; deben ser observables, medibles e 

avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

i) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e 

que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos formulados. 

 

A nosa finalidade é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é 

lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de aprendizaxe, 

recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual  e as TIC 

traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade 

de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e 

resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do 

terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio natural, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a 

protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

 

Os alumnos aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a 

adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua 

estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, 
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promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e os valores sociais, dentro dos principios 

psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria. 

                     

CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de Abegondo. É un concello de carácter rural, sen núcleos 

grandes de poboación. A maioría da súa poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena parte da mesma 

adícase aos traballos propios do campo. 

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro consta de 30 docentes e ten 

un total de 324 alumnos. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil, que ten un horario de 

xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar. 

Esta programación está deseñada para o alumnado do 2º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos para a área de lingua 

estranxeira (inglés), impartida por Raquel López Pérez. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Ano Nº de alumnos Nº de grupos 

Segundo curso de Primaria 43 2 
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2. ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO POR COMPETENCIAS CLAVE: COMPETENCIAS CLAVE, OBXETIVOS DE ETAPA, OBXETIVOS 

DIDÁCTICOS (DOS CRITERIOS DA AVALIACIÓN), CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E 

INDICADORES DE LOGRO. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 

 

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

2. º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3. º Competencia dixital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá o resto de Competencias Clave de tratamento transversal. 
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OBXECTIVOS DA ETAPA: 

 

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

 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da 

cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 

familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

 Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

 Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá e desenvolver hábitos de lectura. 

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

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura. 

 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran. 

 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 dos outros, 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 cos demais, así como unha 

actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 
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 Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

 

 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

 

Teranse tamén en conta os contidos que quedaron sen traballar durante o curso 2019/2020 por mor do confinamento pola COVID-19. (ANEXO I) 

 

 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

 Iniciación, a través do xogo e da 

expresión corporal e musical, á 

formulación de hipóteses sobre o 

que se vai escoitar en función 

dos interlocutores que participan 

na interacción e do contexto, en 

situacións de comunicación moi 

sinxelas conectadas cos 
intereses do alumnado. 

 Captación da idea global e 

identificación dalgúns elementos 

específicos en textos orais, con 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral 

de textos orais propios da súa 

idade (contos breves e sinxelos, 

rimas infantís, cancións adiviñas 

moi evidentes) emitidos con ritmo 

discursivo lento, con claridade e de 

viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a percepción 

da mensaxe, con apoio visual moi 

redundante que axude á 
comprensión. 

▪ B1.2. Comprender preguntas e 

informacións relativas á 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende vocabulario básico 

sobre temas familiares a través de apoio 
visual. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

axuda de elementos lingüísticos 
e non lingüísticos do contexto. 

 Identificación do tema de textos 

sinxelos, adaptados á idade e 

próximos á súa experiencia 
(contos, rimas, cancións…). 

 Asociación de palabras e 

expresións sinxelas con 
elementos paraverbais. 

 Asociación de palabras e frases 

sinxelas con elementos xestuais 

e visuais ou co apoio de 

ilustracións en soporte papel e 
dixital. 

 Seguimento verbal e non verbal 
de instrucións moi sinxelas. 

 Repetición, memorización e 

observación de modelos, para a 

adquisición de léxico e 

expresións moi básicas da lingua 
estranxeira. 

  

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación sinxelos: iniciación a 

algúns aspectos fonéticos, do ritmo, 

e ton da lingua estranxeira e uso 
para a comprensión oral. 

información persoal básica (nome, 

idade, gustos…), instrucións 

elementais e peticións relativas ao 
comportamento na aula. 

▪ B1.3. Facer hipóteses sobre o 

posible sentido dun texto 

apoiándose en elementos 

paraverbais evidentes e en 

situacións de comunicación 
familiares. 

▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
rítmicos e de entoación básicos. 

▪ PLEB1.3. Comprende preguntas 

básicas(nome, idade e gustos) sobre si 
mesmo/a e dos e das demais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB1.4. Sigue instrucións e comprende 

peticións relativas á vida escolar e da súa 

contorna (Open/close the book, sit 
down…). 

▪ CCL 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con 

claridade e practicalo varias 
veces. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos. 

 Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 
procedementos non verbais. 

 Usar linguaxe non verbal que 

corresponda á situación 

comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal). 

 Sinalar obxectos ou realizar 

accións que aclaren o 
significado. 

 Participar en representacións, 

memorizar e recitar poemas, 

cantar cancións, contar contos 

etc., empregando respostas 

verbais e non verbais 

(movemento, accións, 

debuxos, modelado ou 

▪ B2.1. Falar de si mesmo/a e das 

persoas da súa contorna 

inmediata, de lugares e obxectos, 

así como de expresar os seus 

gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de 

uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con 
conectores básicos (and/or). 

▪ B2.2. Participar activamente en 

conversas que requiran un 

intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata 

ou sobre temas moi familiares, 

aínda que en ocasións a pronuncia 

non sexa tan clara e poida 
provocar confusións lingüísticas.  

▪ B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e de uso diario. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas 
básicas (nome, idade, gustos). 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

mímica). 

 

 

 Reproducir textos orais 

coñecidos, repetir e reproducir 
de acordo con modelos orais. 

 Imitar situacións de 

comunicación breves a través 

de dramatizacións, de xogos, 
de rutinas etc. 

 Participar con actitude de 

colaboración en xogos, 

dramatizacións… que precisen 

de sinxelas intervencións 
orais. 

 Empregar a lingua estranxeira 

en situacións variadas de 

comunicación, seguindo 
modelos. 

 Participar oralmente en 

situacións reais ou simuladas 

a través de respostas verbais 

e non verbais facilitadas por 
rutinas de comunicación. 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 
atenta. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, rimas) aprendidos a través de 
xogos. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Producir textos orais moi 

sinxelos e coñecidos 

previamente mediante a 

participación activa en rutinas, 

representacións, cancións, 
recitados, dramatizacións etc. 

▪ B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación básicos: iniciación a 

algúns aspectos básicos da 

fonética, do ritmo, acentuación e 

ton da lingua estranxeira e uso para 
a comprensión oral. 

 

▪ PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva 

cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira.  

▪ CSC 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación progresiva dos 

coñecementos previos en 

relación á tipoloxía e tema de 
textos próximos a súa idade. 

 Identificación, moi guiada, da 

idea global de textos sinxelos e 

do seu interese (contos, 

cancións, rimas…) co apoio das 
ilustracións correspondentes. 

 Identificación de palabras clave 

do texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto co 
apoio de ilustracións. 

▪ B3.2. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  

 Interese e curiosidade por 

▪ B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos simples 

e breves relacionados con temas 

familiares e de interese para o 

alumnado, que contan con apoio 
visual.  

▪ B3.2. Utilizar e aplicar as 

estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a e as ideas 
principais do texto. 

▪ B3.3. Discriminar patróns gráficos 

e recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas 

relacionados coas convencións 

ortográficas básicas que expresan 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases 

simples en textos moi sinxelos 

relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual e identifica os e as 
personaxes principais. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

aprender unha lingua 
estranxeira. 

 Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á 

realidades do alumnado a través 

de producións multimedia e de 

manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira. 

▪ B3.3. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación 
elementais:  

 Identificación y uso de léxico e 

de estruturas elementais propias 

da lingua estranxeira, 
previamente empregadas. 

 

 Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a 

partir de modelos escritos que 

representan expresións orais 
coñecidas. 

pausas, exclamacións e 
interrogacións. 

▪ B3.4. Ler en voz alta textos moi 

breves, moi elementais e 

previamente traballados 

oralmente, amosando una 
entoación e pronuncia adecuadas 

▪ PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun 

texto elemental a partir do titulo do mesmo 
e das imaxes que o ilustran. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e 

previamente traballados de forma oral, con 
entoación e pronuncia comprensibles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

▪ B4.1. Escribir textos moi curtos e 

sinxelos, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro 

▪ PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas 

coa súa imaxe e a súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ i  Seleccionar o tipo de texto que 

se vai producir: conto, notas, 

diálogo teatral… próximos a 
súa idade. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con 

claridade axustándose aos 
modelos. 

 Compensar as carencias 

léxicas mediante o uso do 

dicionario visual do alumnado 

e material dixital adaptado á 
súa idade. 

 Seleccionar e empregar 

progresivamente o léxico 
adecuado ao tema. 

 Iniciarse no uso dalgún 

recurso cohesivo para non 
repetir palabras. 

 Apoiarse nas palabras e frases 

coñecidas previamente en 

interaccións orais sinxelas e 
de lectura. 

 Iniciarse no emprego de 

materiais dixitais próximos a 

neutro, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos 

de puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares 
e predicibles. 

▪ B4.2. Utilizar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 
produción de textos escritos. 

▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable 

corrección palabras curtas que 

utiliza normalmente ao falar, pero 

non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

▪ PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 

narracións moi sinxelas e breves seguindo 

un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, 

organizadas con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB4.4. Completa unha táboa con datos 

persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

súa idade para reproducir 
mensaxes escritos sinxelos. 

▪ B4.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación 
elementais: 

 Uso dos signos de puntuación 
máis básicos. 

 Asociación global de grafía, 

pronunciación e significado a 

partir de modelos escritos que 

representan expresións orais 
coñecidas. 

▪ 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. 

▪ CCL 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 Interese e curiosidade por 

aprender unha lingua 
estranxeira. 

 Recoñecemento e uso das 

fórmulas básicas da relación 
social e cortesía. 

 Achegamento a algúns aspectos 

culturais semellantes á 

realidades do alumnado a través 

de producións multimedia e de 

manifestacións artísticas da 

cultura dos países onde se fala a 
lingua estranxeira. 

 Identificación de similitudes e 

▪ B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais básicos concretos e 

significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión 
adecuada do texto. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso 
comunicativo. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as 
interaccións adecuadamente. 

▪ B5.4. Obter e dar información 

básica persoal, á súa contorna 

máis inmediata e na situación de 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas 
básicas de relación social. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.3. Recoñece preguntas e 

respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos 
e das demais. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas 

e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me…). 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 
integrada. 

▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento relacións 

sociais: saudar, agradecer, 
despedirse, dirixirse aos demais.  

 

 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre 

aspectos persoais dun mesmo/a 

e dos e das demais (nome, 

comunicación propia da aula. 

▪ B5.5. Expresar nocións moi 

básicas e elementais relativas a 

tamaño, cantidade, posesión, 

número calidades físicas, forma e 
cor. 

▪ B5.6. Comprender e expresar a 
posesión. 

 

▪ B5.7. Expresar e identificar os 
seus gustos. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar 

as funcións comunicativas propias 

▪ PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona 

palabras e frases simples moi próximos á 

súa idade con imaxes ilustrativas que 
clarifican o seu significado. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e 

despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas. 

▪ CSC 

▪ PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión 

referida a si mesmo/a e a unha terceira 
persoa. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle 

gusta e o que non lle gusta. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

apelido, idade, gustos). 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre os 

animais máis próximos a súa 

contorna, bebida…Realización 

de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os días da 

semana, os meses e o tempo 
atmosférico etc. 

 Realización de preguntas e 

respostas sinxelas sobre a 
localización de obxectos etc. 

 Identificación e seguimento de 
instrucións. 

 Expresión da posesión dun 

mesmo/a e dunha terceira 
persoa. 

 Expresión do que lle gusta e non 
lle gusta. 

 Identificación dos materias que 
compoñen os obxectos. 

 Identificación das partes do 
corpo e da cara. 

 Identificación dos membros da 
familia próximos. 

 Identificación dos elementos 
máis próximos á súa contorna. 

 Expresión de habilidade e 

capacidade para realizar unha 
acción en negativa e afirmativa. 

  

 Realización de preguntas e 

do seu nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer estruturas 

sintácticas básicas e os seus 
significados asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas 

sintácticas básicas (p. e. enlazar 

palabras ou grupos de palabras 

con conectores básicos como “e, 

ou”, adecuándoas aos propósitos 
comunicativos. 

▪ B5.11. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un 
repertorio memorizado. 

▪ B5.12. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

▪ B5.13. Recoñecer e utilizar un 

repertorio limitado de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados coas súas 

experiencias, necesidades e 
intereses.  

▪ B5.14. Valorar as linguas 

estranxeiras como instrumento de 
comunicación. 

▪ B5.15. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 
integrada. 

▪ PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 
correctamente os nexos máis básicos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e 
respostas moi simples. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.12. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados,dramatizacións etc. 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

respostas en relación ao permiso 
e axuda. 

 Formulación de preguntas e 

respostas sobre o estado de 
ánimo. 

 Formulación de preguntas e 

respostas en relación á 
cantidade. 

▪ B5.3. Estruturas sintáctico-
discursivas: 

 Preguntas e respostas sobre 

aspectos persoais como nome, 

idade, cor favorita e estado 

(What’s your name?, My name is, 

How old are you?, I’m, What’s 

your favourite colour?, My 

favourite colour is/It´s, I´m 
(hungry)). 

 Preguntas e respostas sobre os 

días da semana, meses e o 

tempo atmosférico (What day is it 

today?, It´s, What´s the weather 

like today?, It´s, What month are 
you in?, I´m in). 

 Preguntas e respostas sobre 

obxectos do seu interese 

(Where´s is it?, It´s 
in/on/under/next to). 

 Identificación e seguimento de 
instrucións (Touch your (legs)…). 

 Expresión de posesión en 

▪ PLEB5.13. Expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…). 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB5.15. Amosa interese por 

comunicarse na lingua estranxeira nas 
interaccións de aula. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

primeira e terceira persoa (I´ve 

got, He/She´s got) e formulación 

da pregunta correspondente e 

resposta afirmativa e negativa 

(Have you got?, Yes, I have/No, I 

haven´t, Has he/she got?, Yes, 
he/she has, No, he/she hasn´t). 

  

  

 Expresión do gusto en primeira 

persoa en afirmativa e negativa (I 
like (salad), I don´t like (chips)).  

 Expresión de cantidade: contar 
desde 21 a 50. 

 Expresión das cores, das 

partes do corpo e cara, de 

elementos próximos (What´s 

this?, It´s…), membros da 

familia (Who´s this ?, This is 

my (brother), alimentos 
(What´s this?, This is). 

 Identificación das pezas de roupa 
(I´m wearing). 

 Expresión de habilidade en 

afirmativa e negativa (I can, I 
can´t). 

 Preguntas e respostas sobre 
permiso e axuda (Can I…?). 

 Preguntas e respostas sobre o 

estado de ánimo (Are you 

(hungry?, Yes, I am/No I´m 
not). 

 Expresión da cantidade de 

▪ PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos 

e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. 

▪ CCL 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

obxectos o persoas (How 
many… are there?. 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO SEGUNDO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 ▪ B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a 

cores, números ata o 50, materiais 

escolares, formas xeométricas 

básicas, membros da familia, 

comidas e bebidas máis cotiás, 

xoguetes, estado e sentimentos, 

tempo atmosférico, días da 

semana, meses, accións, materiais, 

animais domésticos (de compañía e 

de granxa), partes do corpo e da 
cara, e partes da casa. 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita e estado (What’s your name?, My name is, How old  are 

you?, I’m, What’s your favourite colour?, My favourite colour is/It´s, I´m (hungry)). 

 Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico (What day is it today?, It´s, What´s the weather l ike 

today?, It´s, What month are you in?, I´m in). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next to). 

 Identificación e seguimento de instrucións (Touch your (legs)…). 

 Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e formulación da pregunta correspondente e resposta 

afirmativa e negativa (Have you got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she hasn´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t like (chips)).  

 Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 

 Expresión das cores, das partes do corpo e cara, de elementos próximos (What´s this?, It´s…), membros da familia (Who´s this ?, This 

is my (brother), alimentos (What´s this?, This is). 

 Identificación das pezas de roupa (I´m wearing). 

 Expresión de habilidade en afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

 Preguntas e respostas sobre permiso e axuda (Can I…?). 

 Preguntas e respostas sobre o estado de ánimo (Are you (hungry?, Yes, I am/No I´m not). 

 Expresión da cantidade de obxectos o persoas (How many… are there?. 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 
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 cores  

 números ata o 50  

 materiais escolares 

 formas xeométricas básicas 

 membros da familia 

 comidas e bebidas máis cotiás 

 xoguetes 

 estado e sentimentos 

 tempo atmosférico 

 días da semana 

 meses, accións 

 materiais 

 animais domésticos (de compañía e de granxa) 

 partes do corpo e da cara 

 partes da casa  

 Identificación persoal 

 xénero 

 partes do corpo 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  DAS UNIDADES 

 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

Starter unit: How are you Tiger? 

Unit 1: Surprise 

Unit 2: A new pet 
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Tiger review 

Festivals: Halloween and Christmas 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

Unit 3: Where's my coat? 

Unit 4: Breaktime 

Tiger review 2 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 

Unit 5: What's the matter? 

Unit 6: On holidays 

Tiger Street Club review 3 

 

 

 

 

CONMEMORACIÓNS  E CELEBRACIONS. 

 

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que 

teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza. 

 

Curso Actividade Data 

2020/2021 Día Universal da Infancia 20 de novembro 

 Día Internacional contra a violencia de Xénero 25 de novembro 

 Día Internacional das persoas con discapacidade      3 de decembro 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 10 de decembro 
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CONTIDOS INTER CURRICULARES CLIL 

 

Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias de Primaria. Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra 

área de ensino é importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 

Tendo en conta o anterior, en cada unidade hai unha lección de CLIL que permiten aos nenos aprender interesantes conceptos doutras áreas do 

currículo 

 

Unit NEW TIGER 2 
 

1 Ciencias sociais: Cousas de casa 

2 Ciencias naturais: Que comen as mascotas? 

 Constitución e Estatuto de autonomía de Galicia Do 30 novembro ao 07 

decembro 

 Día Internacional de la Educación 24 de xaneiro 

 Día Escolar da non Violencia e da Paz 30 de xaneiro 

 Día Internacional da Muller 8 de marzo 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 15 de marzo 

 Semana da Prensa 8 ao 12 marzo 

 Día Mundial da Saúde 7 de abril 

 Semana do Libro 19  ao 23 de abril 

 Día internacional contra o acoso escolar 2 de maio 

 Día de Europa 9 de maio 

 Semana das Letras Galegas 10 ao 14 de maio 

 Día Mundial do Medio Ambiente 5 de xuño 
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3 Ciencias naturais: As estacións e a natureza 

4 Ciencias sociais: Regras do colexio 

5 Ciencias sociais: Manterse saudable 

6 Ciencias sociais: Seguridade viaria 

Tiger 
Tasks 

Matemáticas: Ler e contar aos membros da familia usando gráficos de barras / escoitar 

e entender un calendario 

Música: Escoitar e identificar diferentes instrumentos musicais 

Ciencias sociais: escribir unha carta sobre como axudar en casa / ler e pensar sobre 

actividades que podemos facer ao aire libre / escribir unha ficha con datos e aprender 

sobre dous lugares 

Festival
s 

Ciencias sociais: Celebracións de Halloween, Nadal e Entroido no Reino Unido 

 

  

 

 

CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 

 

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que: 

 

- A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias. 

- Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de minusvalidez. 

- Fomentarase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 

xénero. 

- Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

- Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
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- Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

- Fomentarase o desenvolvemento sostible e a protección do medio, alertarase dos riscos de explotación e abuso sexual, previrase os 

alumnos sobre as situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como promoverase a 

protección ante emerxencias e catástrofes. 

- Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. 

- Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento infantil. 

- Fomentarase a educación e a seguridade vial. 

 

VALORES E ACTITUDES 

 

- Educación e respecto na lingua estranxeira. 

- Esforzo co vocabulario e estruturas novos. 

- Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc. 

- Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira 

- Escoita atenta e mostrando seguridade 

- Uso da lingua estranxeira na clase 

 

En todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a 

educación para a para a igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o ocio etc. 
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3.  AVALIACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES 

 

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o 

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia.  

 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 

especifican os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso. Estes estándares serán valorados e ponderados ao longo do curso.  

Estes estándares de aprendizaxe están establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de Galicia no 

Decreto 105/2014 do 4 de setembro. Dos estándares de aprendizaxe establecidos polo currículo oficial da Comunidade de Galicia , estableceuse 

o grao mínimo necesario para superar a materia para este curso 2020-2021. 

 

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. 

Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade. 

 

O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na 

avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de 

avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os protocolos de rexistro, ou os 

traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

 

TIPOS DE AVALIACIÓN 

 

• Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, que permitirá adoptar as decisións e 

tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación. 



 
Proxecto lingua estranxeira 2ºEP. CEIP Plurilingüe San Marcos 2020/2021 

• Avaliación continua e  global (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e 

axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as posibles dificultades atopadas 

• Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados alcanzados polos 

alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas cualificacións, tanto positivas como 

negativas. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / REXISTRO 

 

Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os que seguen:  

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo.  

 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos no currículo. 

 As probas orais ou escritas que se realicen ao longo do curso. 

 

 A observación diaria do traballo do alumnado.  

 A revisión de tarefas encargadas ao alumnado, ben sexa de xeito individual ou grupal. 

 As rúbricas que se poidan utilizar nas distintas actividades, ben sexan para a avaliación de contidos ou de destrezas. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación para cada curso serán os establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de 

Galicia no Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria para a Comunidade de Galicia. A 

avaliación realizarase seguindo as pautas establecidas lexislación vixente, e baseándose no progreso acadado polo alumnado ao longo do curso 

escolar.  

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias,  os criterios 

de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.  
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A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. Para 

iso, terase en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo (os estándares subliñados corresponden aos mínimos de promoción): 

 

As porcentaxes que serán de aplicación para o cálculo das notas trimestrais serán as seguintes:  

 

 

ACTITUDE E PARTICIPACIÓN ACTIVA 

30% 

 

TRABALLO DIARIO 

40% 

 

PROBAS DE AVALIACIÓN 

30% 

 

A nota final será resultado dunha valoración global do progreso do alumno/a ao longo do curso, e non un cálculo pre-establecido da nota obtida 

nos distintos trimestres. 

 

 MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

▪ PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, 

cunha pronuncia ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

▪ PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual. 

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

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

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos...). 

▪ PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 
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▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

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

▪ PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

▪ PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social. (please, thank you, good morning, goodbye, hello…) 

▪ PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. 

▪ PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

▪ PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…). 

 

 

PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 

 

 Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades 

de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 Co fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. 

 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e 

ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

 A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor titor coordinará a intervención educativa do 

conxunto do profesorado do alumnado ao que titoriza de acordo co que estableza a Administración educativa correspondente, e manterá 

unha relación permanente coa familia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, 

do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste modo se garante o 

desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 

 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

 

Será de aplicación o indicado no capítulo II do título I da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións se 

adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE 

 

Avaliar e modificar en caso necesario o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR NA AULA 

 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cáles son os obxectivos 

ou metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o 

proceso. 
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Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes 

nos que ten lugar o ensino. 

 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica 

unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas 

que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

 

 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 

 

 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e 

construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 

 

 Traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de 

hipótese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus 

coñecementos e habilidades a proxectos reais. 

 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais adaptados aos distintos niveis e aos d iferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula, considerando especialmente a 

integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos 

virtuais. 

 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 
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En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán sempre baseándose nos 

procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto da etapa de Primaria ás características e as necesidades 

do alumnado. 

 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua tal como estas se describen no 

Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe e na responsabilidade que este  debe 

asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor 

contribúa a que o alumno, por un lado, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de 

poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de 

actuación correspondentes. 

 

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio 

da escritura. 

 

Incidirase ademais de xeito especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar o 

alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades. 

 

 

METODOLOXÍA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 
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De conformidade coas Instrucións do 30 de xullo 2020 e o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 as UU.DD. da 

presente PD están elaboradas intercalando tanto traballo “in situ” na aula, como traballo telemático/dixital, de xeito que se a actual docencia 

lectiva presencial mudase á semipresencial non habería case impacto nin cambio no programado. 

A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia será utilizar o blog de inglés do centro 

https://sanmarcosenglishclass.blogspot.com/ ademáis dos correos creados para os alumnos no dominio @ceipsanmarcos.es coordinándonos 

tódolos mestres que participan na súa ensinanza-aprendizaxe. 

Os espazos e agrupamentos a utilizar seguindo o protocolo son as propias clases e mantendo a máxima distancia posible entre eles.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 

Recursos materiais dispoñibles no centro 

 DVD 

Reprodutor CD 

Cámara de vídeo, tablets 

Ordenador 

TDI (Taboleiro Dixital Interactivo) 

 

Espazos dispoñibles no centro 

Aula de idiomas compartida. 

Aula de ordenadores 

Patio 

Ximnasio 

Biblioteca 

 

https://sanmarcosenglishclass.blogspot.com/
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o 

obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte dos alumnos e 

alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo 

Os alumnos e alumnas van aprender a utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación lles 

ofrecen para a adquisición de destrezas na área de Lingua Estranxeira. 

 

Neste curso, o alumnado empregará a aula virtual do centro para desenrolar a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe 

e acceder a contidos dixitáis correspondentes ao seu nivel.  

 

Uso das TICs para: 

 

 Presentar, repasar e practicar o vocabulario de forma clara e sinxela , 

 Cantar as cancións. 

 Contar contos, 

 Visualización e creación de presentacións e vídeos 

 Presentar dixitalmente as táboas de gramática e centrarse nos puntos gramaticais que se están a estudar. 

 Hai actividades interactivas para que os nenos practiquen estas estruturas. 

 Proxectos 

 Compartir información a través da mensaxería dixital. 
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 Pupil’s App en Navio .Trátase dun compoñente que acompaña ao curso e ofrece unha práctica adicional en clase ou en casa. Os nenos 

poden crear avatares e explorar os mundos inmersivos de Navio. Tamén completan actividades baseadas en xogos nas que practican e 

repasan o vocabulario e as estruturas aprendidas en clase e, ao facelo, gañan recompensas, puntos e medallas. A aplicación fai un 

seguimento do alumno no que o profesor pode ver como lles vai para prestarlles máis axuda onde o necesiten. Tamén inclúe todas as 

cancións, contos e animacións do curso para que poidan repasalos en casa e compartilos coas súas familias.  

 

PROXECTO LECTOR. 

 

A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade, pero tamén o é de socialización como elemento esencial para 

convivir en democracia e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos adquiran habilidades que lles permitan 

o seguinte: 

 

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos alumnos (textos narrativos e poéticos). 

 Introdución ao uso da biblioteca escolar 

 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar cancións, contar contos, etc. 
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ANEXO I 

 

CONTIDOS NON TRABALLADOS NO CURSO 2019/2020 

 

Estruturas sintáctico-discursivas: 

• I love/like/don’t like (mushrooms). 

• Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t. 

• Put (carrots) in the omelette. 

• (Bananas) are (fruit). (Bananas) are from (plants). 

• I’ve got a sore (paw). 

• Can you help me, please? 

• No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. 

• I can (jump)/I can’t (fly). 

• A (giraffe) can (run). 

• Can you (swim)? Yes, I can./No, I can’t. 

• Where’s my (skateboard)? 

• Is it in/on/under the (table)? 

• Yes, it is./No, it isn’t. 

• The (car) is in/on/under the (book). 

• My (pencil) is made of (wood). 

 

 

Léxico oral de uso común: 

 

• carrots, cheese, eggs, mushrooms, milk, peas, potatoes, sausages 

• numbers 11–20 

• animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables 
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• crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake 

• climb, fly, jump, run, swim, walk 

• bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard 

• metal, paper, plastic, wood 
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1. Normativa

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) para a mellora da calidade educativa,

que modifica en distintos aspectos a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

(LOE).

 DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 09.09.14)

 Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do alumnado que

cursa educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten

as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 Protocolo de adaptación ao contexto da covid 9 nos centros de ensino non Universitario
de Galicia para o curso 2020-2021

2. Introdución e contextualización.
Introdución

As diferentes manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida

das persoas formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa

comunicación. É de grande relevancia achegar ao alumnado á interpretación e análise crítica

destas manifestacións, para facelo consciente de que todas as formas de arte son expresión

de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da

súa identidade, son un axente reconfigurador. Permitirá o disfrute do patrimonio cultural e

artístico, ao valorar e respectar as aportacións que se foron engadindo ao mesmo. Non cabe

un estudo completo da historia da humanidade no que non se contemple a presenza da arte

en todas as súas posibilidades.

A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a

capacidade comunicativa e a socialización, entre outras; e todas elas están relacionadas co

obxectivo de axudar a filtrar os encontros musicais cos que o alumno entra en contacto, así

como a consecución do desenvolvemento pleno da súa personalidade.

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras musicais

por parte do alumnado, tendo como obxectivo que o alumnado sexa o protagonista final dos
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produtos da aprendizaxe. Este proceso debe desenvolver as súas facetas artísticas para

servir como medio de expresión de ideas, pensamentos e sentimentos polo que debemos

entender, coñecer e investigar desde idades temperás os fundamentos de dita linguaxe. Ao

igual que ocorre con outras linguaxe, o ser humano utiliza a linguaxe musical para

comunicarse co resto de seres humanos.

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar alonxados do

coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai a aprender a utilizar,

de forma responsable, as posibilidades que as TIC ofrecen para o desenvolvemento das

capacidades artísticas do alumando.

Esta asignatura impártese en galego segundo a decisión do centro educativo, garantindo

que as materias en galego e castelán se ditribúan na mesma porcentaxe, e de acordo co

decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Contextualización:
O Concello de Abegondo, terra entre ríos Mero, Barcés e Gobia, está enmarcado dentro da

comarca natural de As Mariñas dos Frades. Ten unha extensión de 83,81km2, nas que

agrupa 19 parroquias, cunha poboación de 5.467 habitantes. A actividade da poboación

variou nos últimos anos debido ás actividades que esta desenvolve dentro e fóra do

concello, xunto coa chegada de poboación doutros concellos próximos.

O CEIP Plurilingüe San Marcos, que ten un total de 6 unidades de Educación Infantil (en

adiante EI) e 12 unidades de Educación Primaria (en adiante EP), conta cun total de 327

alumnos e alumnas (99 en EI e 228 en EP) para o curso 2020-2021

O claustro está formado por 30 mestras e mestres, conta este ano cun 50% de profesorado

novo. Neste Ano no departamento de Orientación contamos cun novo mestre de PT que ten

tamén titulación de AL, o que nos permitiu agrupar a atención dalgúns alumnos.

O Centro con horario de xornada partida (e continua nos meses de setembro e xuño),

comedor escolar ao que queda un 98% do total do alumnado.

.
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3. Obxectivos
Obxectivos da Educación Primaria:
A Educación primaria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades

que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:

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

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

así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

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

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

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

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos

sociais cos que se relacionan.

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

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de

persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver

hábitos de lectura en ambas as linguas.

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

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

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

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

Galicia.

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

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

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de

propostas visuais e audiovisuais.
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o

desenvolvemento persoal e social.

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

comportamento que favorezan o seu coidado.

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

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de

diversidade afectivo-sexual.

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

accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á

cultura e á sociedade galegas.

Concreción dos obxectivos para 2º curso.
1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre

son, silencio e ruído

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e

as profesións) e do propio corpo.

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura,

intensidade e timbre.

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais

propias da súa contorna.

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas.

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións.

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa

e refrán, e ostinato rítmico.

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir a

duración.

11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias:

metal, madeira e parche.
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12.Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non

convencionais.

13.Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais.

14.Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario.Utilizar o corpo

como medio de expresión musical a través da danza.

15.Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces,

corpo e instrumentos.

16.Recoñecer  visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas.

17.Construir instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

4. Contribucións da Educación musical  ás competencias clave
Segundo o Decreto 105/2014, en liña coa Recomendación 2006/962/EC, as competencias

clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento

persoal, así como para a cidadanía activa e a inclusión social. A música contribúe á

adquisición das competencias clave:

1º Competencia en comunicación lingüística (CCL): ofrece unha modalidade de

comunicación diferente, favorecendo o concepto de alfabetizacións múltiples.  As cancións e

os textos traballados, son un vehículo excelente para a adquisición da dimensión léxica,

fonolóxica e ortoépica. Desenvólvese igualmente a través da descrición dos procesos de

traballo, de solucións dadas e de valoración de obras artísticas.

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía
(CMCT): a música incide na utilización de modos de pensamento lóxico e espacial: relacións

entre a altura dos sons e organización de escalas,  proporcións rítmicas, figuras xeométricas

nas danzas, etc. Mediante o coñecemento dos fenómenos acústicos e a construcción de

instrumentos desenvolvemos o pensamento científico e valores relacionados coa educación

ambiental.

3º Competencia dixital (CD): os recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe musical espertan

no alumnado o interese por aprender e o prepara para incorporarse na sociedade na que

vive, cada día máis tecnificada. Aprenderán a manexar distintos formatos de audio (mp3,

wav e MIDI), técnicas de tratamento e gravación de sons (gravadora H1,Boss RC 50 loop

station, podcast), producións de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Igualmente

traballarán a busqueda, tratamento e intercambio de información referida a ámbitos culturais

do entorno ou doutros pobos e culturas. Tomarán conciencia da necesidade de respectar os

principios éticos no uso das TIC e os seus riscos.
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4º Competencia para aprender a aprender (CAA): levar a cabo actividades de

interpretación, creación e improvisación, tanto individuais como en grupo, axuda a coñecer

as súas propias capacidades, potencialidades e carencias, así como a ter un sentimento

positivo cara a propia capacidade para aprender desenvolvendo a autoconfianza. A audición

activa e a análise dos elementos percibidos desenvolve as capacidades de atención,

concentración, memoria e orde.

5º Competencia en ciencias sociais e cívicas (CCSC): por unha parte contribuiremos ao

benestar persoal tanto físico como mental nunha dobre dimensión: individual e colectiva. Por

outra, mediante o folclore e as manifestacións musicais doutras épocas, coñecemos distintas

sociedades e culturas, así como o contexto actual de crecente globalización. Contribuiremos

a adquisición de comportamentos individuais que capacitan para convivir nunha sociedade

cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa.

6º Competencia sentido da iniciativa e espirito emprendedor (CSIEE): a través da

interpretación e a creación musical, favorecemos a capacidade de análise, planificación,

organización, xestión e toma de decisións; tan importantes para a resolución de problemas.

Fomenta a predisposición para actuar  dunha forma creadora, imaxinativa, creativa, con

sentido crítico e de responsabilidade.

7º Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): ofrecendo o coñecemento

de distintos códigos artísticos e a utilización das técnicas que lle son propias, axudando ao

alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que lle rodea, ampliar as

súa posibilidades de expresión e comunicación cos demais, o interés por participar na vida

cultura da sociedade e ampliar as súas posibilidades de ocio. Fomentaremos a capacidade

de apreciar, comprender e valorar diferentes manifestacións culturais e musicais da nosa

cultura e doutras; considerandoas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos  e

contribuíndo á súa conservación.

5. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos,
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de
cada un.



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ EMB1.1.1. Manipula e explora as
calidades sonoras do corpo, dos
instrumentos, dos obxectos, dos
animais e da voz.

Explora as calidades sonoras do corpo, dos
instrumentos, dos obxectos, dos animais e
da voz.

▪ CCEC
▪ CAA

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

Representa graficamente ou corporalmente
algunhas das  calidades traballadas.

▪ CCEC

▪ EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os
sons do seu contexto.

Recoñece os sons do seu contexto. ▪ CCEC

▪ EMB1.1.4. Utiliza aplicacións
informáticas e xogos para a
discriminación auditiva das calidades
traballadas.

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para
a discriminación auditiva dalgunhas das
calidades traballadas

▪ CCEC
▪ CD

▪ j
▪ b

▪ B1.1. As calidades do
son: timbre, duración,
altura e intensidade.

▪ B1.2. Identificación de
trazos distintivos de
sons do contexto natural
e social.

▪ B1.3. Representación
corporal e gráfica de
sons de diferentes
características.

▪ B1.4. Utilización de
xogos e aplicacións
informáticas educativas
sinxelas para a
discriminación auditiva.
 Curiosidade por

descubrir os sons do
contexto e as súas
características.

▪ B1.5. Audición de pezas
vocais e identificación
de voces femininas,
masculinas e infantís.

▪ B1.6. Recoñecemento
visual e auditivo, e
denominación dalgúns
instrumentos musicais
da aula e da música
escoitada e interpretada
no contexto do
alumnado.

▪ B1.1. Explorar, escoitar e
describir calidades e
características de materiais,
obxectos, sons e
instrumentos presentes no
contexto natural.

▪ EMB1.1.5. Identifica voces
masculinas, femininas e infantís.

Recoñece voces masculinas, femininas e
infantís.

▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ j
▪ b

▪ B1.7. Audición de pezas
vocais e instrumentais.

▪ B1.2. Manter unha actitude
de respecto e de escoita
activa.

▪ EMB1.2.1. Respecta os tempos de
silencio para o bo estudo dos sons e a
escoita das audicións.

▪ CSC

▪ EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas
compositoras e relaciónaas coas súas
obras.

Coñece algunhas persoas compositoras. ▪ CCEC
▪ CAA

▪ j
▪ d
▪ o

▪ B1.8. Audición activa e
recoñecemento dunha
selección de pezas
musicais breves, de
culturas e de estilos
diferentes.

▪ B1.9. Audición activa
dalgunha peza do
repertorio tradicional
galego.

▪ B1.10. Identificación das
principais profesións
relacionados coa música
e da actividade que
desenvolven
(composición, dirección,
instrumentista e público).

▪ B1.3. Coñecer obras curtas
de distintos estilos e de
diferente autoría.

▪ 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.

Coñece as figuras de compositor/ora,
director/ora de orquestra, instrumentista e
público.

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CAA

▪ j
▪ e

▪ B1.11. Comunicación
oral das impresións que
causa a música
escoitada.

▪ B1.4. Comunicar as
sensacións e as impresións
sentidas na audición,
utilizando un vocabulario

▪ EMB1.4.1. Representa mediante
diferentes técnicas os aspectos
básicos dunha audición e os
sentimentos que suscitou.

Representa de forma básica os aspectos
básicos dunha audición e os sentimentos
que suscitou.

▪ CCL
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ EMB1.4.2. Emprega vocabulario
básico musical adaptado ao seu nivel.

Emprega vocabulario básico musical ▪ CCL
▪ CCEC

▪ B1.12. Normas básicas
de comportamento en
concertos e outras
representacións
musicais.

adecuado.

▪ EMB1.4.3. Coñece e respecta as
normas de comportamento básicas en
concertos e outras representacións
musicais.

▪ CSC

▪ 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

Coñece e identifica algúns os seguintes
elementos da linguaxe musical: pulsación,
longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son,
silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e
espazos), clave de sol, branca e negra e
parella de corcheas.

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB1.5.2. Utiliza notación non
convencional para representar
elementos do son.

Identifica a notación non convencional para
representar elementos do son.

▪ CCEC

▪ j ▪ B1.13. Elementos da
música: tempo (adagio,
andante e allegro),
dinámica e carácter.

▪ B1.14. Distinción e
representación corporal
ou gráfica dalgúns
elementos da música
escoitada.

▪ B1.15. Forma musical:
repetición e contraste.

▪ B1.16. Identificación da
repetición (AA) e o
contraste (AB) en
cancións e obras
musicais.

▪ B1.17. Pulso e acento.
Compás binario.

▪ B1.5. Identificar e expresar a
través de diferentes
linguaxes algúns dos
elementos dunha obra
musical (timbre, velocidade,
intensidade ou carácter).

▪ EMB1.5.3. Utiliza aplicacións
informáticas sinxelas para realizar
actividades musicais.

▪ CD
▪ CCEC

▪ j ▪ B1.18. As familias de
instrumentos: vento,
corda e percusión.

▪ B1.6. Recoñecer e clasificar
algún instrumento por
familias instrumentais.

▪ EMB1.6.1. Recoñece e identifica
algúns instrumentos, e clasifícaos por
familias.

Recoñece e identifica algúns instrumentos. ▪ CCEC

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL Elabora pequenos instrumentos con materiais de
reciclaxe, con axuda
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos
escoitados.

▪ CMCCT
▪ CCEC

▪ j ▪ B2.1. Exploración das
posibilidades sonoras da
voz, o corpo e os
obxectos.

▪ B2.2. Construción de
instrumentos musicais
sinxelos con obxectos
de uso cotián.

▪ B2.1. Coñecer e utilizar as
posibilidades sonoras e
musicais do corpo e doutros
obxectos, manipulando
distintos materiais como
fonte de son.

▪ EMB2.1.2. Crea pequenos
instrumentos con materiais de
reciclaxe.

Crea, con axuda, pequenos instrumentos con
materiais de reciclaxe.

▪ CSC
▪ CAA

▪ j ▪ B2.3. Iniciación á frauta
doce. O xilófono e o
metalófono.

▪ B2.2. Coñecer e manexar a
frauta doce e algún
instrumento de aula.

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

Toca algún fragmento melódico ou rítmico
coa frauta e os instrumentos da aula.

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB2.3.1. Interpreta individualmente
ou en grupo un pequeno repertorio de
cancións sinxelas.

Interpreta en grupo un pequeno repertorio de
cancións sinxelas.

▪ CCEC
▪ CSC

▪ EMB2.3.2. Realiza pequenas
improvisacións melódicas sobre
algunha base dada.

Realiza pequenas improvisacións melódicas ▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o
proceso da respiración.

▪ Fai o proceso da respiración con  certa
consciencia

▪ CAA

▪ j
▪ k

▪ B2.4. Práctica de xogos
de relaxación,
respiración, dicción e
coordinación.

▪ B2.5. Imitación de
fórmulas melódicas.

▪ B2.6. Interpretación e
memorización de
ladaíñas e cancións ao
unísono.

▪ B2.3. Exercitar as
vocalizacións e as
pronuncias interpretando un
pequeno repertorio de
cancións sinxelas e
practicando a improvisación.

▪ EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo
ladaíñas e cancións ao unísono.

Le  con ritmo ladaíñas e cancións ao
unísono.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ j
▪ b

▪ B2.7. Imitación de
fórmulas rítmicas.

▪ B2.8. Lectura e
interpretación de
partituras sinxelas con

▪ B2.4. Reproducir, crear e
representar esquemas
rítmicos e melódicos coa
voz, o corpo, os
instrumentos e patróns de
movemento.

▪ EMB2.4.1. Acompaña cancións,
danzas e textos con fórmulas rítmicas
básicas.

▪ CCEC
▪ CMCCT
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

▪ EMB2.4.2. Identifica a pregunta-
resposta con motivos melódicos e
rítmicos.

Xoga a pregunta-resposta con motivos
rítmicos.

▪ CCEC

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

Crea, con axuda, pequenos esquemas
rítmicos con brancas, negras e silencio de
negra

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ 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.

Combina ostinatos rítmicos e efectos
sonoros para o acompañamento de
recitacións, cancións e pezas instrumentais.

▪ CCEC
▪ CAA

grafías non
convencionais e de
esquemas rítmicos e
melódicos elementais
con notación tradicional

▪ B2.9. Notación musical e
grafías non
convencionais como
medio de representación
da música. Colocación
dalgunha nota no
pentagrama.

▪ B2.10. Utilización da
percusión corporal e os
instrumentos como
recursos para o
acompañamento de
textos, cancións e
danzas.

▪ B2.11. Selección e
combinación de
ostinatos rítmicos e
efectos sonoros para o
acompañamento de
recitacións, cancións e
pezas instrumentais.

▪ B2.12. Selección de
sons vocais, obxectos e
instrumentos para a
sonorización de
situacións, relatos
breves e imaxes.

▪ B2.13. Improvisación de
esquemas rítmicos e
melódicos mediante o
procedemento de

▪ 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.

Combina sons vocais, obxectos e
instrumentos para a sonorización de
situacións, relatos breves e imaxes.

▪ CCEC
▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

pregunta-resposta.

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA

▪ EMB3.1.1. Realiza pequenas
coreografías en grupo, adecuando o
movemento corporal coa música.

▪ Realiza pequenas coreografías en grupo
con certa coordinación do movemento
corporal e a música

▪ CCEC
▪ CSC

▪ j
▪ b
▪ d

▪ B3.1. Práctica de
técnicas básicas do
movemento:
mobilización funcional,
movementos
fundamentais de
locomoción e deseños
no espazo.

▪ B3.1. Realizar pequenas
coreografías.

▪ EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente
cos compañeiros e coas compañeiras,
amosando interese e respectando as
normas e as intervencións das demais
persoas.

▪ Interactúa adecuadamente cos
compañeiros e coas compañeiras.

▪ CSC

▪ EMB3.2.1. Responde co seu corpo a
estímulos sonoros.

▪ CCEC▪ j
▪ o

▪ B3.2. Práctica de xogos
motores acompañados
de secuencias sonoras,
cancións e pezas
musicais, e
interpretación de danzas
sinxelas.

▪ B3.3. Práctica dalgunha
danza tradicional
galega.

▪ B3.4. Improvisación de
movementos en

▪ B3.2. Coñecer e valorar as
posibilidades sonoras, de
movemento e expresivas do
corpo.

▪ EMB3.2.2. Coordina extremidades
superiores e inferiores nos
desprazamentos coa música.

Coordina extremidades superiores e con
frecuencia as inferiores nos desprazamentos
coa música.

▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave

resposta a diferentes
estímulos sonoros.

▪ EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo
como instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións.

Identifica o corpo como instrumento para a
expresión de sentimentos e emocións.

▪ CCEC



66. Metodoloxía didáctica
Preténdese que as distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo

para obter o maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado.

Principios metodolóxicos xerais:

 Aprendizaxes significativas : Todo novo coñecemento partirá das experiencias previas do/a

alumno/a, converténdose este en axente activo da súa propia aprendizaxe.

 Individualización : As ensinanzas adaptaranse ás diferenzas individuais dos/as alumnos/as.

 Actividade : O/A alumno/a buscará as relacións significativas entre o que sabe e as novas

aprendizaxes, é dicir, que aprenda a aprender.

 Motivación : Utilizaremos contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado

aprenda comprobando, favorecendo así o seu interese.

 Afectividade : Todo isto realizarémolo nun clima escolar adecuado que proporcione ao/á

alumno/a: benestar, seguridade e confianza.

O noso papel, como mestres/as, será o de guía e mediador/a para facilitar a construción

de aprendizaxes os/as nosos/as alumnos/as.

Estratexias metodolóxicas
- Utilización da experiencia previa do/a alumno/a como punto de partida da aprendizaxe

- Fomentar nos/as alumnos/as habilidades para a busca de información, selección,

procesamento, tratamento e comunicación dela.

- Potenciar no alumnado a utilización das TICs e da biblioteca como recursos de aprendizaxe.

- Elaborar plans de traballo individualizado nos casos nos que as diferenzas individuais o

requiran.

- Presentar actividades de reforzo e apoio, así como de ampliación das establecidas como

comúns ao grupo.

- Utilizar fichas de traballo e recursos dixitais como complemento do libro de texto.

- Potenciar a lectura como medio para o progreso nas diversas áreas do currículo.

- Estar abertos ao diálogo, a escoitar os seus problemas e non negarlles a axuda solicitada.

- Crear un clima social de clase relaxado e comprensivo, evitando as tensións e disputas entre

compañeiros/as.

- Distribuír tarefas e responsabilidades na clase.

- Apoiar a axuda mutua entre compañeiros/as na realización de actividades.

- Rexeitar  todo tipo de discriminación: raza, sexo, condición social ...

- Favorecer a liberdade de expresión e a espontaneidade.

- Favorecer o traballo autónomo e utilizar situacións e estratexias de autoaprendizaxe.

- Levar a cabo unha avaliación continua para coñecer en cada momento a situación de partida

de cada alumno/a á hora de introducir novos coñecementos.
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Metodoloxía específica da área de Educación Musical

A metodoloxía para traballar máis específicamente os contidos musicais terá un enfoque

activo, onde o alumnado sexa o protagonistas dos procesos e resultados das aprendizaxes.

Utilizaranse enfoques metodolóxicos procedentes das metodoloxías dos grandes pedagogos

musicais do s. XX:

- Audición activa acompañada de movemento, recursos gráficos ou partituras para o seu

seguemento e análise.

- Musicogramas procedentes da metodoloxía de Jos Wuytack.

- Interpretación de pezas musicas, improvisacións, creacións e sonorizacións con

instrumentos da aula, instrumentos de placas Orff,  frauta doce, obxectos da vida cotiá e

instrumentos de construción propia; así como os naturais do propio corpo.

- Improvisacións rítmicas e melódicas do tipo pregunta-resposta.

- Dictados rítmicos e melódicos sinxelos.

- Sílabas rítmicas como apoio oral para o desenvolvemento do ritmo  propostas por Kodaly

así como a visión do folclore como raíz cultural e como realidade musical máis próxima ao

neno.

- A relaxación durante a actividade musical basada no método Martenot.

- Enfoque lúdico a través de  xogos motores, bailes-xogos e xogos musicados.

- A  imitación como recursos para a aprendizaxe de cancións, pezas musicais e danzas.

- Uso das novas tecnoloxías para traballar os distintos contidos: audicións, interpretación

musical, gravación de pezas musicais e danzas, creacións, sonorizacións; ao igual que na

búsqueda, selección e intercambio de información.

Secuenciación habitual do traballo na aula.

As actividades que propostas estarán destinadas á consecución dos contidos anteriormente

citados, ao logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave. Podemos dividilas

nos seguintes grupos:

- Actividades de introducción-motivación: crean interese nos alumnos cara  a  realidade que

van aprender.
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- Actividades de coñecementos previos:  co fin de indagar nas ideas, opinións, acertos ou

érros conceptuais dos alumnos e alumnas sobre os contidos a desenvolver.

-Actividades de desenvolvemento: deben cuestionar os coñecementos previos ou ampliar

estos se son adecuados. Permiten traballar os conceptos, procedementos o as novas

actitudes.

-Actividades de sínteses-resumo: son as que facilitan a relación entre os distintos contidos

aprendidos e favorecen o enfoque globalizador.

- Actividades de consolidación: onde se contrastan as ideas novas coas previas do

alumnado e de aplicación das novas aprendizaxes.

- Actividades de ampliación: son aquelas que permiten continuar na contrución de

coñecementos. Poden utilizarse como consolidación ou como profundización.

- Actividades de reforzo: programanse para os alumnos e alumnas que non acadaron os

coñecementos sobre os contidos básicos, esenciais e prioritarios da Unidade Didáctica en

cuestión.

- Actividades de avaliación: integradas no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade

ordinaria da aula, con intención de mellora.

As Unidades Didácticas non  inclúen necesariamente actividades de todos os tipos, senón

que elixiremos as máis adecuadas para cada unha delas.

O conxunto de medidas a ter conta para crear contornas escolares saudables e seguras

dentro do contexto da covid 19 deste curso 2020/2021 son obxecto de revisión continua en

función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades

sanitarias autonómicas e estatais. Por este motivo a metodoloxía poderá sufrir cambios

cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiran.

No caso dun posible ensino non presencial en educación primaria, o alumando de 5º e 6º

traballará coa plataforma E-dixgal, alumnado de 3º e 4º o fará a través da aula virtual e o de

1º e 2º a través dos blog de nivel. Todo o alumnado de 3º a 6º ten conta de correo

electrónico @ceipsanmarcos.es, coa que se farán as comunicación co alumnado nesta

situación. O alumnado de educación infantil seguirá as clases en caso de situación de

docencia non presencial a través do blog do ciclo “Supercoidadores do planeta”.
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7. Materiais e recursos didácticos.
Calquera material que, nun contexto educativo determinado, utilicemos cunha finalidade

didáctica ou para faliciltar o desenvolvemento das actividades formativas:

-  Material funxible: lápices, gomas, folios, lápices de cores, rotuladores, mateirais de

refugallo, materias naturais.

- Material impreso: libro Melodía 2 (Galinova Editorial), láminas, fotos, contos,  carteis, fichas

de elaboradas polo profesorado.

- Material audiovisual e informático (TIC): proxector, pizarra dixital, ordenador portátil con

reproductor de CD e DVD, páxinas web, blog da materia de música e da titoría,  altofalantes,

ultraportátiles,  cámara de fotos e video, gravadora de sons, software de contidos musicais,

procesador de texto, aplicacións informáticas, dispositivos electrónicos, bancos de sons e

imaxes,etc.

- Material lúdico: robots didácticos e taboleiros para o seu uso, xogos musicais, bingos

sonoros.

- Material musical:

 Instrumentos de percusión: claves, caixas chinesas, güiro, maracas, triángulos, ferreñas,

axouxeres, crótalos, pratos, pandeiros, pandeiretas, tambores, bongoes, bombos,

campaiñas, charrasco,

 Instrumentos rudimentarios e de construcción propia: botella de anís, cunchas, culleres,

shakers feitos polo alumnado.

 Instrumento de láminas: xilófonos, metalófonos e carillóns de diferentes tesituras.

 Baquetas para todos os instrumentos que as necesiten e atrís.

  Frautas doces (achegadas polo alumnado)

8. Avaliación
Procedemento para a avaliación inicial
Nas primeiras semanas do curso avaliarase mediante actividades o nivel de coñecementos

previos do alumnado (setembro) para observar o grao de desenvolvementos currricular na

área de música.

Para levar a cabo esta avaliación inicial realizaranse: probas escritas, exposicións orais,

traballos individuais e en grupo, observación do traballo na aula, participación en debates,…

A información desta avaliación inicial mostrará as carencias do alumnado con respecto aos

contidos do curso 2019/2020 e serán afianzados durante o 1º trimestre.
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A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos

alumnos/as; a partir dela poderemos:

o Identificar os alumnos/as que necesitan un maior seguemento ou individualización de

estratexias no seu proceso de aprendizaxe.

o Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar.

o Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre

os recursos que se van empregar.

o Analizar o modelo de seguemento que se vai utilizar con cada un deles.

o Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes

estudantes.

o Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Procedementos de avaliación
Os procedementos de avaliación son as accións e actividades realizadas polos participantes

e polos mestres co propósito de facer efectiva a avaliación das aprendizaxes.

Así os procedementos que utilizaremos serán:

- A observación sistemática: permitindo recoller información individual ou grupal. O alumno

non percibe que esta sendo avaliado, esto facilita que se manifeste de forma espontánea e

natural.

- Intercambios orais co alumnado: analizando os resultados dunha produción oral levada a

cabo polos alumnos.

- Análise das producións de carácter práctico elaboradas polos alumnos: básase na análise

do resultado dun produto levado a cabo polos alumnos despois dun período de tempo

determinado.

Instrumentos.
Os instrumentos de avaliación son os materiais didácticos destinado á recollida da

información. Para garantir unha calidade no proceso de avaliación deberán ser fiables e

obxectivos. Os utilizados son:

- Ficha de observación: basada en guías de observación que facilitan o rexistro dos datos e

permiten conservalos con fins avaliativos.

- Diario de clase: permiten recoller a información máis significativa obtida do seguemento do

proceso de aprendizaxe como a evolución dos alumnos, as dificutades e logros. Servirá para

a reflexión sobre o propio quefacer educativo, para correxir érros e para rexistrar datos

obtidos na avaliación inicial continua e final.
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- Rúbricas: utilizando  rúbricas  con identificación dos descriptores para cada nivel de

desempeño e os mínimos esixibles para a cualificación positiva e unha rúbrica para avaliar o

perfil de competencias na área de música ao final do curso

- Portafolio: é a colección de documentos de traballo do alumno que utilizarei para evidenciar

as habilidades, esforzos, progresos e logros do alumnado. Servirá tamén como ferramenta

de autoavaliación e como coavaliación.

- Investigación de campo: avaliando a búsqueda, selección e organización da información

sobre o tema proposto desde un contexto natural e real mediante técnicas de recoleción de

datos como enquisas ou entrevistas.

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente será continua ao longo do curso

académico. Algúns dos indicadores para avaliar a nosa práctica docente serán:

1. Análise dos resultados obtidos nas avaliacións.

2. O grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe por parte do alumnado.

3. O grao de interese e motivación do alumnado cara a materia.

4. O clima de convivencia observado na aula

5. O grao de adquisición da autonomía do alumnado no proceso de  ensinanza-aprendizaxe.

 Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica.
A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e mesmo da programación será continua ao

longo do curso académico, pero de xeito explícito levarase a cabo durante o proceso. Algúns

indicadores para a avaliación da nosa práctica docente serán:

1. O desenvolvemento da Programación Didáctica no seu conxunto.

2. O axuste entre a secuencialización das unidades.

3. O axeitado da metodoloxía empregada.

4. Os resultados obtidos.

5. O interese amosado polo alumnado na materia.

6. A suficiencia e o axeitado dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos

realizados.

7. O axeitado dos contidos traballados ao nivel do alumnado.

8. O carácter das relacións entre profesores e alumnado, así como as relacións interpares.

9. A regularidade e a calidade da relación cos pais e nais ou cos titores legais.

10. Claridade nos criterios da avaliación

11. Adecuación das tarefas.
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9. Atención á diversidade.
A atención educativa pretende o éxito escolar de todo o alumnado mediante os principios de

calidade, equidade, flexibilidade, normalización e inclusión, entre outros; adecuando a

educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado,

grazas ao esfozo compartido de toda a comunidade educativa, achegando os medios e

recursos necesarios para que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal,

intelectual, social e emocional, o desenvolvemento das súas capacidades, así como os

obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.

10. Actividades complementarias e extraescolares.
Recollidas na Programación Xeral Anual. Estarase aberto ao longo do curso a calquera

actividade que poida xurdir e resulte de interese para o alumnado.

11. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en
relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
A revisión, avaliación e modificación desta programación didáctica será trimestral. Para levar

a cabo ditos procesos teranse en conta os indicadores de logro para a avaliación da

programación recollidos nesta programación así como as conclusións das reunións do

equipo de nivel.
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

A Disposición Adicional Segunda da LOMCE específica que os pais teñen dereito á formación 

relixiosa e moral dos seus fillos, segundo as súas conviccións, establecendo que a relixión 

católica incluirase como área ou materia nos niveis educativos que corresponda, que será de 

oferta obrigatoria para os centros e de carácter voluntario para os alumnos. 

Nese sentido esta programación do ensino da relixión católica constitúe unha síntese 

básica e global da mensaxe cristiá, adecuada á idade do alumno, ás esixencias 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais da contorna e ás demandas didácticas do 

sistema educativo. Enmárcase nun contexto histórico e social, inclúe parte do gran acervo 

cultural e artístico que emana da fe católica, e posibilita a análise comparada dos contidos en 

diálogo coa cultura do noso tempo. 

A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta, fundamenta e motiva os valores e 

actitudes básicos cristiás e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que 

o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e no tempo de cada etapa. 

A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar 

co apoio e cooperación das familias.  

Os contidos serán secuenciados nos seguintes bloques: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

• Deus, pai da humanidade, quere a nosa felicidade. 

• Deus crea o home para ser o seu amigo. O Paraíso como signo de amizade. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

• A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 

• Deus actúa na historia. A amizade de Deus cos Patriarcas. 

• Deus propón ao home un camiño de encontro con El. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

• Deus elixe a María para que o seu fillo se faga home. 

• O Advento, espera do cumprimento da promesa de salvación. 

• O Nadal: nacemento do Salvador. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

• O Bautismo: incorporación á Igrexa. 

• A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai. 

• Xesucristo santifica o tempo: o ano litúrxico. 
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2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  

 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que 

lles permitan: 

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

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

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

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

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

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

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

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

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

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

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

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

da súa vida cotiá. 

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

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

con Galicia. 

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

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

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

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

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

desenvolvemento persoal e social. 

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

portamento que favorezan o seu coidado. 

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 
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aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

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

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan- 

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

Estes obxectivos están, no apartado 4, concretados e relacionados cos contidos, 

criterios de avaliación e cos distintos estándares de aprendizaxe desta área. 

 
 

OBXECTIVOS DE RELIXIÓN CATÓLICA DE 2º DE PRIMARIA 
 

1. Buscar a felicidade na vida recoñecendo a incapacidade de alcanzala por si sós. 

2. Recoñecer a bondade de Deus Pai ao crear o home para que sexa feliz. 

3. Comprender a amizade de Deus coa humanidade a través do Paraíso. 

4. Recoñecer e identificar nos relatos bíblicos a acción de Deus na historia 

5. Ver en Deus Pai a vida dos Patriarcas: protección, coidado e acompañamento. 

6. Valorar na figura de Deus a busca da salvación do home. 

7. Recoñecer a resposta de María a Deus e valorala. 

8. Comprender o que significa o tempo Advento. 

9. Afondar no sentido do Nadal. 

10. Identificar o Bautismo como a vía de entrada na Igrexa. 

11. Recoñecer e identificar os signos do Bautismo. 

12. Identificar o Pai como figura de unidade na Igrexa. 

13. Afondar no coñecemento dos tempos litúrxicos. 
 
 
 
 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 
No seguinte apartado aparece a aportación que esta área fai a cada unha das 

competencias, relacionándoas cos distintos estándares de aprendizaxe. 
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4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 

RELIXIÓN CATÓLICA - 2º PRIMARIA 
 

 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

• Deus, pai da 
humanidade, quere a 
nosa felicidade. 

1. Identificar na propia vida o desexo de ser feliz. 1.1. Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas 
que o fan feliz a el e ás persoas do seu contorno. 

2. Recoñecer a incapacidade da persoa para alcanzar 
por si mesmo a felicidade. 

2.1. Descobre e nomea situacións nas que necesita as 
persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 

 
3. Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao home 

con este desexo de felicidade 

3.1. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz. 

• Deus crea o home 
para ser o seu amigo. 
O Paraíso como signo 
de amizade. 

 

4. Entender o Paraíso como expresión da amizade de 
Deus coa humanidade. 

4.1. Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 

4.2. Identifica e representa graficamente os dons que lle 
Deus fai ao home na creación. 

4.3. Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a 
gratitude a Deus pola súa amizade. 
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BLOQUE 2: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• A Biblia narra o que 
Deus fixo na historia. 

1. Identificar a acción de Deus na historia en 
relatos bíblicos. 

1.1. Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de 
Deus na historia. 

1.2. Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción 
de Deus na historia. 

• Deus actúa na historia. 
A amizade de Deus 

cos Patriarcas. 

2. Coñecer e valorar na vida dos Patriarcas os 
trazos de Deus Pai: protección, coidado e 

acompañamento. 

2.1. Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos 
relatos bíblicos a través de recursos interactivos. 

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

• Deus propón ao home 
un camiño de encontro 
con El. 

3. Recoñecer e apreciar que Deus busca 
sempre a salvación do home. 

3.1. Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que 
Deus axuda o pobo de Israel. 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
• Deus elixe a María 

para que o seu fillo se 
faga home. 

1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. 
1.1. Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da 

Anunciación. 
1.2. Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na 

Anunciación. 

• O Advento, espera do 
cumprimento da 
promesa de salvación. 

2. Aprender o significado do tempo de Advento. 
2.1. Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 
2.2. Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude 

cotiá da vida. 

• O Nadal: nacemento 
do Salvador. 

3. Identificar o significado profundo do Nadal. 
3.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na 

actitude e palabras dos personaxes o valor profundo do 
Nadal. 

 
 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
• O Bautismo: 

incorporación á Igrexa. 
 

• A unidade eclesial: 
fillos dun mesmo Pai. 

 

• Xesucristo santifica o 
tempo: o ano litúrxico. 

 

1. Recoñecer o Bautismo como medio para 
formar parte da Igrexa. 

1.1. Coñece e explica coas súas palabras o sentido do 
Bautismo. 

1.2. Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados como 
pobo xerado por Xesús. 

2. Observar e comprender os signos presentes 
na liturxia bautismal. 

2.1. Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co 
seu significado sacramental. 

3. Tomar conciencia de que o Pai xera a unidade 
da Igrexa. 

3.1. Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do 
seu propio corpo. 

3.2. Sinala en diferentes expresións artísticas a representación 
de Deus como pai de todos. 

4. Coñecer o ano litúrxico e os seus tempos. 4.1.Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos 
litúrxicos. 
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DISTRIBUCIÓN DA ÁREA POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidade 1: QUERES QUE SEXA FELIZ 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC 

1.  Descubrir    que 

Deus, Pai   da 

humanidade, 

desexa  a nosa 

felicidade. 

• Deus, Pai da 
humanidade, 
quere a nosa 
felicidade. 

1. Identificar na propia vida o 
desexo de ser feliz. 

1.1. Toma conciencia e expresa os momentos e as 
cousas que o fan feliz a el e ás persoas do seu 
contorno. 

 
 
 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2. Recoñecer a incapacidade 
da persoa para alcanzar por 
si mesma a felicidade. 

2.1. Descobre e nomea situacións nas que necesita as 
persoas, e sobre todo a Deus, para vivir. 

3. Apreciar a bondade de Deus 
Pai que creou ao home con 
este desexo de felicidade. 

3.1. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz. 

2. Concibir o Paraíso • Deus crea o 
home para ser 
o seu amigo. O 
Paraíso como 
signo de 
amizade. 

4. Entender o Paraíso como 
expresión da amizade de 
Deus coa humanidade. 

4.1. Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 

4.2. Identifica e representa graficamente os dons que 
Deus fai ao home na Creación. 

4.3. Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a 
gratitude a Deus pola súa amizade. 

 

como signo da CCL, 

amizade de Deus CAA, 

coas persoas. CEC 

3. Coñecer a 
 

• A Biblia e a 
arte: O Paraíso 

5. Expresar a historia presente 
nunha obra de arte. 

5.1. Observa e dialoga sobre a historia presente nunha 
pintura. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 

CEC 

historia e os 

personaxes do 

relato bíblico «O 

paraíso». 

 
4. Apreciar o valor 

de contentarse 

• O valor da 
felicidade. 

6. Estimar o valor da felicidade. 6.1. Enumera situacións nas que é feliz. CCL, CD, 

CAA,CSC 
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UNIDADE 2: REGALÁSME O TEU AMOR 

 

BLOQUE 2: A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC 

1. Recoñecer e valorar 

como Deus coida, 

protexe e acompaña o 

seu pobo por medio 

dos patriarcas. 

• Deus actúa na historia. 

A amizade de Deus 

cos patriarcas. 

1. Coñecer e valorar na vida 

dos patriarcas os trazos de 

Deus Pai: protección, 

coidado e acompañamento. 

1.1.  Asocia expresións e 

comportamentos dos patriarcas nos 

relatos bíblicos a través de recursos 

interactivos. 

1.2. Dramatiza momentos da vida dos 

patriarcas onde se exprese a protección, 

o coidado e o acompañamento de Deus. 

 

   CCL, 
   

CD, 

CAA, 

CSC 

2. Comprender que Deus 

sempre sae ao 

encontro do home para 

salvalo. 

• Deus propón ao home 

un camiño de encontro 

con El. 

2. Recoñecer e apreciar que 

Deus busca sempre a 

salvación do home. 

2.1. Escoita e describe coas súas palabras 

momentos nos que Deus axuda o pobo 

de Israel. 

 

 
3.  Descubrir as 

ensinanzas do relato 

bíblico «O patriarca 

Abrahán». 

•  O relato bíblico «O 

patriarca Abrahán». 

3. Ler e comprender o relato: 

«O patriarca Abrahán». 

3.1.  Subliña a promesa feita por Deus 

a Abrahán. 

3.2. Ordena a historia de Abrahán por medio 

dunhas viñetas. 

 

•  A Biblia e a arte: 

«O patriarca 

Abrahán». 

4.  Saber que expresa a 

historia dunha pintura. 

4.1.  Explica en voz alta a historia dunha 

pintura. 

CCL, 

 CAA, 
 

CSC, 

CEC 4. Interiorizar o valor da 

amizade 

• O valor da amizade. 5.  Recoñecer e interiorizar o 

valor da amizade. 

5.1. Enumera formas de practicar a amizade. 
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UNIDADE 3: ESPERO A TÚA CHEGADA CON ALEGRÍA 
 
 

BLOQUE 3: XESUCRISTO, CRUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

1. Coñecer o 

verdadeiro sentido 
do Advento como 
tempo de espera. 

• O Advento, espera do 
cumprimento da promesa 
de salvación. 

1. Aprender o significado do 
tempo de Advento. 

1.1. Identifica os signos de Advento como 
tempo de espera. 

1.2. Recoñece e valora a necesidade da 
espera como actitude cotiá da vida. 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2. Comprender e 
vivenciar o sentido 
profundo do Nadal 
por medio de 
comportamentos 
cristiáns. 

• O Nadal: nacemento do 
Salvador. 

2. Identificar o significado 
profundo do Nadal. 

2.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús 
e descobre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal. 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 

3. Entender a 
ensinanza do 
relato bíblico «O 
anuncio do anxo 
aos pastores». 

• A Biblia e a arte: O 
anuncio do anxo aos 
pastores. 

3. Interpretar un cadro sobre 
o anuncio do anxo aos 
pastores. 

3.1. Identifica os personaxes e a escena dun 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

4. Tomar conciencia 
da importancia que 
ten o valor de 
saber esperar. 

• O valor de saber esperar. 4. Recoñecer o valor de saber 
esperar. 

4.1. Detalla momentos nos que hai que saber 
esperar. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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Unidade 4: FÁLASME NA BIBLIA 
 
 

BLOQUE 2: A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

OBXECTIVOS Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

 
 

 
1. Recoñecer a acción 

de Deus na historia 
dos relatos bíblicos. 

2. Descubrir na Biblia 
que Deus sae ao 
encontro do ser 
humano e sálvao. 

3. Ler con atención e 
comprender o relato 
bíblico «A tenda do 
Encontro». 

4. Entender e apreciar 
o valor da 
inspiración. 

• A Biblia narra o que 
Deus fixo na historia. 

1. Identificar a acción de 
Deus na historia en 
relatos bíblicos. 

1.1. Coñece, memoriza e reconstrúe relatos 
bíblicos da acción de Deus na historia. 

1.2. Selecciona e representa distintas escenas 
bíblicas da acción de Deus na historia. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «A 
tenda do Encontro». 

2. Expresar a finalidade 
de «A tenda do 
Encontro». 

2.1. Establece relación entre frases e viñetas 
sobre o relato. 

2.2. Expresa a función que tiña «A tenda do 
Encontro». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: Deus 
proponlle ao home un 
camiño de encontro con 
El. 

3. Recoñecer e apreciar 
que Deus busca 
sempre a salvación 
do home. 

3.1. Escoita e describe coas súas palabras 
momentos nos que Deus axuda o pobo de 
Israel. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

• O valor do amor. 4. Descubrir en que 
consiste o valor do 
amor. 

4.1. Identifica a Deus como fonte de amor. CCL, 

CAA, 

CSC 
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Unidade 5: FORMO PARTE DA TÚA FAMILIA 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 
 
 

 
1. Descubrir que por 

medio do 
Bautismo 
formamos parte da 
Igrexa. 

Bloque 4: Permanencia 

de Xesucristo na 

historia: A Igrexa 

 
O Bautismo: 
incorporación á Igrexa. 

1. Recoñecer o 

Bautismo como 

medio para formar 

parte da Igrexa. 

1.1.  Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do Bautismo. 

1.2.  Identifica os pais, padriños, 

presbíteros, bautizados como pobo xerado 

por Xesús. 

 
 
 

CCL, 

CAA, 

CSC 
2. Observar e 

comprender os 

signos presentes na 

liturxia bautismal. 

2.1. Asocia os elementos materiais da auga, a 

luz e o óleo co seu significado sacramental. 

2. Recoñecer os 
signos presentes 
na liturxia 
bautismal e o seu 
significado. 

  

•  O relato

 bíblico «O 

Bautismo de Xesús». 

3. Ler e comprender a 

historia bíblica «O 

Bautismo de Xesús». 

3.1.  Describe o símbolo do Bautismo que 

aparece no relato. 

CCL, 

CAA, 

3. Comprender o 
relato bíblico «O 
Bautismo de 
Xesús». 

 CSC 

• A Biblia e a arte: «O 

Bautismo de Xesús». 

4. Observar e explicar a 

historia presente 

nunha obra de arte. 

4.1. Identifica os personaxes presentes na obra 

de arte. 

4.2. Dialoga sobre o que máis lle gusta da obra 

arte. 

CCL, 

CAA, 

4. Descubrir e poñer 
en práctica o valor 
de cambiar. 

CEC 

  

Estimar o valor do 

Bautismo. 

5.1.  Expresa en que consiste o valor do 

Bautismo. 

 

 • O valor do Bautismo. 5. CCL, 

   CAA, 

   CSC, 

   CEC 
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Unidade 6: UN GRAN XESTO DE AMOR 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 Descubrir que 
Deus enviou o seu 
Fillo Xesús para 
salvarnos e 
perdoarnos. 

 Tomar conciencia 
de que Xesús nos 
abriu o camiño da 
vida eterna. 

 Analizar as 
ensinanzas do 
relato bíblico «As 
mulleres van ao 
sepulcro». 

 Descubrir e 
interiorizar o valor 
do optimismo. 

• Un gran xesto de 
amor. 

1. Comprender a 
misión que realizou 
Xesús. 

1.1. Expresa a misión que Deus lle encomendou a Xesús. 

1.2. Identifica o camiño que cómpre seguir para chegar a 
Deus. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «As 
mulleres van ao 
sepulcro». 

2. Ler e comprender o 
relato: «As mulleres 
van ao sepulcro». 

2.1. Resume o anuncio do anxo ás mulleres. 

2.2. Ordena as viñetas da historia do relato bíblico. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

• A Biblia e a arte: 
Xesús Resucitado e 
María Madalena 

3. Interpreta un cadro 
sobre a 
resurrección. 

3.1. Observa e dialoga acerca da escena representada no 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

• O valor da alegría 4. Recoñecer e 
interiorizar o valor 
da alegría. 

4.1. Describe o valor do optimismo 

4.2. Enumera accións que desenvolven o valor da alegría. 

CCL, 

CAA, 

CSC 
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Unidade 7: DESCUBRO A TÚA GRAN FAMILIA 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 
 Descubrir a unidade da 

Igrexa que procede do 
recoñecemento da 
relación filial co Pai. 

 Recoñecer que os 
cristiáns formamos a 
Igrexa, pola que 
expresamos o noso 
amor a Deus. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na Historia: 
A Igrexa 

• A unidade eclesial: fillos 

dun mesmo Pai 

1. Tomar conciencia de 
que o Pai xera a 
unidade da Igrexa. 

(Bloque 4. Criterio 

de avaliación 3) 

1.1. Expresa a relación existente entre Deus 
e os cristiáns. 

1.2. Enumera algunhas maneiras en que os 
cristiáns expresamos o noso amor a 

Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «San 
Paulo explica a Igrexa». 

2. Comprender o 
significado do relato 
bíblico «San Pablo 
explica a Igrexa». 

2.1. Relaciona a unidade da Igrexa coa 
unidade dos órganos do seu propio 
corpo. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

 Coñecer a ensinanza 
do relato bíblico «San 
Paulo explica a 
Igrexa». 

 

• A Biblia e a arte: Deus 
Pai 

3. Describir unha 
escultura sobre Deus 
Pai 

3.1. Sinala en diferentes expresións 
artísticas a representación de Deus 
como pai de todos. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

 Comprender e 
vivenciar o valor de 
custodiar. 

 

• O valor de custodiar 4. Interiorizar a 
importancia do valor 
de custodiar. 

4.1. Expresa o sentido do valor de custodiar 

4.2. Identifica situacións nas que se exercita 
o valor de custodiar. 

CCL, 

CD, 

  CAA, 

  CSC 
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Unidade 8: QUERO A MIÑA NAI DO CEO 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 
1. Descubrir que nos 

plans de Deus Pai a 
Virxe María ten un 
papel privilexiado.. 

 
2. Valorar a resposta 

incondicional de 
María a Deus. 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

• Deus elixe a María para 

que O Seu fillo se faga 
home 

 
1. Coñecer e valorar a 

resposta de María a 
Deus. 

 
1.1. Le e expresa, verbal ou graficamente, o 

relato da Anunciación. 

1.2. Dramatiza a misión dos personaxes que 
interveñen na Anunciación. 

 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

• O relato bíblico «A 
Anunciación a María». 

2. Descubrir o contido 
do relato bíblico «A 
Anunciación a 
María». 

2.1. Pega adhesivos e dialoga sobre o relato «A 
Anunciación a María». 

CCL, 

3. Ler con atención o 
relato bíblico «A 
Anunciación a 
María». 

CAA, 

CSC 

• A Biblia e a arte: A 
Anunciación a María 

3. Interpretar un cadro 
sobre a Anunciación 
a María 

3.1. Intercambia cos seus compañeiros e 
compañeiras o sentimento que esperta esta 
escena. 

CCL, 

 CAA, 

4. Mostrar interese por 

practicar o valor de 
regalar. 

CEC, 

CSC 

• O valor de regalar 4. Describir en que 
consiste o valor de 
regalar 

4.1. Describe en que consiste o valor de regalar CCL, 

  4.2. Completa un poema dirixido á Virxe María. CD, 

   CAA, 

   CSC 
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Unidade 9: CELEBRO AS FESTAS DO CALENDARIO 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 

1. Coñecer o ano 
litúrxico e o 
significado dos 
seus tempos. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na 
historia: a Igrexa 

• Xesucristo santifica o 
tempo: o ano litúrxico. 

1. Coñecer o ano 
litúrxico e os seus 
tempos. 

1.1. Constrúe un calendario onde sitúa os 
diferentes tempos litúrxicos. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

2. Saber situar os 
diferentes tempos 
litúrxicos nun 
calendario cristián. 

 CEC 

• O relato bíblico «A 
primeira festa de 
Pascua de Xesús». 

2. Ler e expresar o 
contido do relato: 
«A primeira festa de 
Pascua de Xesús». 

2.1. Ordena e explica unhas viñetas sobre o 
relato «A primeira festa de Pascua de 
Xesús». 

CCL, 

CAA, 

3. Ler e descubrir a 
sabedoría de 
Xesús no relato 
bíblico «A primeira 
festa de Pascua 
de Xesús». 

CSC 

• A Biblia e a arte: Xesús 
no Templo de Xerusalén 

3. Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús no 
Templo. 

3.1. Dialoga sobre a escena e os personaxes que 
aparecen nunha obra artística. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

4. Descubrir e 
interiorizar o valor 
cristián de 
conmemorar. 

 

• O valor de conmemorar. 4. Descubrir como 
cada festa cristiá 
conmemora un 
acontecemento. 

4.1. Expresa en que consiste o valor de 
conmemorar. 

4.2. Completa unha frase sobre a 
conmemoración dunha festa. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

  CSC 
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5. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  

 
 
Criterio de 
avaliación 

 
Estándares 

Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

 

 
REC-B4.3 

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

 
Relaciona a unidade da 
Igrexa coa a unidade dos 
órganos do seu propio corpo. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC, 
CAA 

 

 
REC-B4.3 

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

Sabe representar en 
diferentes expresións 
artísticas a Deus como Pai 
de todos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC, 
CD 

 

 
REC-B4.4 

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

 
É capaz de facer un 
calendario onde sitúa os 
diferentes tempos litúrxicos. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC, 
CMCT, 
CSIEE 

 

 
REC-B1.1 

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. 

Sabe expresar os momentos 
e as cousas que lle fan feliz a 
el e as persoas da súa 
contorna. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CSC, 
CAA, 
CCL 

 

 
REC-B1.2 

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

 
Nomea situacións nas que 
necesita das persoas, e de 
Deus, para vivir. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CSC, 
CCL, 
CAA 

 

 
REC-B1.3 

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

 

Agradece que Deus o creou 
para ser feliz. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC. 
CAA 
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REC-B1.4 

 
2º-REC-B1.4.1 - Le e 
comprende o relato bíblico do 
Paraíso. 

 

Comprende o relato bíblico do 
Paraíso. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC, 
CCL 

 

 
REC-B1.4 

2º-RECB-1.4.2 - Identifica e 
representa graficamente os 
dons que Deus fai ao home na 
Creación. 

 
Representa graficamente os 
dons que Deus fai ao home 
na Creación. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC, 
CD, 
CSIEE 

 

 
REC-B1.4 

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

 
É capaz de expresar de forma 
sinxela, a gratuidade de Deus 
pola súa amizade. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Textos escritos. Producións plásticas. Proba 
obxectiva. 

 
CCL, 
CSC, 
CCEC 

 

 
REC-B2.1 

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

 
Coñece, memoriza e 
reconstrúe relatos bíblicos da 
acción de Deus na historia 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

CAA, 
CCL, 
CSC, 
CCEC 

 

 
REC-B2.1 

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

 
Representa distintas escenas 
bíblicas da acción de Deus na 
historia 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSIEE, 
CD 

 

 
REC-B2.2 

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

Asocia expresións dos 
patriarcas nos relatos bíblicos 
a través de recursos 
interactivos. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

CD, 
CCL, 
CSC, 
CCA 
CCEC 

 

 
REC-B2.2 

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

Dramatiza momentos da vida 
dos Patriarcas onde expresa 
a protección, o coidado e o 
acompañamento de Deus. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC, 
CSIEE 
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REC-B2.3 

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

 
Describe coas súas palabras 
momentos nos que Deus 
axuda ao pobo de Israel 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC, 
CCEC 

 

 
REC-B3.1 

 
2º-REC-B3.1.1 - Le e expresa, 
verbal ou graficamente o relato 
da Anunciación. 

 

Le e expresa, o relato da 
Anunciación. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC, 
CCEC 

 

 
REC-B3.1 

 
2º-REC-B3.1.2 - Dramatiza a 
misión dos personaxes que 
interveñen na Anunciación. 

 
É capaz de dramatizar os 
personaxes que interveñen na 
Anunciación. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. Xogos de simulación e dramáticos. 

 
CCEC, 
CSC, 
CSIEE 

 

 
REC-B3.2 

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

 
Identifica os signos do 
Advento como tempo de 
espera 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC, 
CAA 

 

 
REC-B3.2 

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

 
Recoñece e valora a 
necesidade da espera como 
actitude cotiá da vida. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC, 
CAA 

 

 
REC-B3.3 

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. 

 

Coñece o relato do 
nacemento de Xesús 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC, 
CCL 

 

 
REC-B4.1 

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

 
Coñece e explica coas súas 
palabras o sentido do 
Bautismo. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC, 
CCL 
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REC-B4.1 

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

 
Identifica aos pais, e padriños, 
como pobo xerado por 

Xesús. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CSC, 
CCL,CA 
A 

 

 
REC-B4.2 

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

É capaz de asociar os 
elementos do auga, a luz e o 
óleo co seu significado 
sacramental. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CCL,CA 
A 
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6. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 
En relación aos elementos transversais, o artigo 11 do Currículo establece que: 

“Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecno- 

loxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e consti- 

tucional traballaranse en todas as disciplinas” 

 
ELEMENTOS COMO SE TRABALLA 

Comprensión 

lectora. 

 
• Lectura e comprensión de pequenos textos relixiosos 

 

Expresión oral e 
escrita. 

 
• Exposición oral e escrita dos feitos relixiosos traballados 

• Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario 
preciso. 

 
Comunicación 

audiovisual. 

 
• Proxección de diferentes vídeos relixiosos 

• Interpretación e identificación de imaxes e símbolos relixiosos. 

 
Tecnoloxías da 
Información e 
aComunicación 

 
• Actividades TIC: actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe 

• Recursos interactivos da nosa web 

• Ligazóns de internet 

 
 
 

Emprendemento 

 

• Utilización de estratexias para realizar actividades de forma individual e en 
equipo, 

• Manifestación de autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Educación cívica 

e 
constitucional 

 

• Desenvolvemento de actitudes e comportamentos cívicos e responsables 
na súa contorna e nas súas actividades cotiás. 

• Cumprimento das normas xerais da aula. 

• Respecto das quendas de intervencións dos compañeiros. 

• Comprensión e respecto á importancia do traballo en equipo e a 
colaboración. 

• Orde e colocación do seu material e das mesas. 

• Respecto e valoración das experiencias e das achegas do resto dos 
compañeiros e compañeiras. 

• Defensa dos dereitos e os deberes de cada membro da sociedade e 
valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de 
convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando 
xuízos e opinións alleos. 

• Mostrar respecto e tolerancia coas persoas que o rodean, coa diversidade 
de culturas e formas de vida. 
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7. AVALIACIÓN INICIAL  

 Durante os primeiros días do curso realizaránse actividades orais que permitan valorar 

o nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. 

Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As 

medidas a tomar son prestar especial reforzo ao alumnado que presente dificultades, tendo en 

conta as diferentes medidas que atención á diversidade especificadas no punto 12. 

 
 

 

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas, os obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de 

referencia para o desenvolvemento do currículo. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos  

pais das cualificacións obtidas. 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no punto 5 desta 

programación. 

Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. Ao finalizar o trimestre teranse en conta os seguintes criterios de cualificación: 

 
 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 

 
Análise das producións dos alumnos/as 

Producións orais, producións plásticas, 

textos escritos... 

80 

Probas específicas escritas Probas obxectivas 20 

 
 

Considérase que o alumnado ten avaliación positiva: 

 Trimestral se acada un 5. 

 Final se acada un 5 de nota media dos tres trimestres. 

Esta área non xogará un papel vinculante na decisión da promoción do alumno/a para o 

curso seguinte. 
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9. METODOLOXÍA  

A área de Relixión Católica, a partir do recoñecemento da propia identidade e do contorno 

máis próximo, inicia aos alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do contorno 

físico, social e cultural. 

A metodoloxía proposta será a seguinte:: 

 Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos. 

 Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a, que favorecen a 

súa comprensión. 

 Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC 

e actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están 

secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e 

intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

 Corrección de exercicios individualmente e colectivamente. 

 Revisión de cadernos 
 
 
 

10. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  

 

• Aula: 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con canón, pantalla...). 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e os 
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma autónoma. 

- Distribución posible en grupos e traballo individual. 

• Espazos comúns: 

- Patio, sala de informática... 
 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

• Caderno do alumnado 

• Recursos educativos (Internet) 

• Blog da clase 

• Ordenador 

• Vídeo 

• Tesoiras 

• cartolinas 

• pegamento 

• Películas animadas 
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12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 
Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• PROFUNDIZACIÓN e REFORZO: Fichas fotocopiables con actividades de menor e 

maior dificultade pola resolución. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de 

estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa 

representación plástica, coa dramatización... 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao 

desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia 

curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

• ENSINO TITORADO . 
 
 
 

13. ESTRATEXIAS PARA INCORPORAR AS TIC NA AULA  
 

 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 

Recursos interactivos da nosa web • Enlaces a actividades interactivas existentes na nosa web 

Ligazóns a Internet • Aproveitamento de recursos educativos en Internet 

 
 
 
 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

Lectura 

 Outros textos escritos: curtos, de tipoloxía diferente (informativo, descritivo, ...). 

 Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en pantalla). 

 Textos orais complementados e acompañados de imaxes ou audios. 

 Lecturas de relatos bíblicos 

 Lectura e memorización de oracións 

 

Expresión 

 Exposición oral e escrita en traballos individuais, actividades en grupo en razoamentos 

ou intervencións: planificación, redacción, revisión. 

 Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 

 Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 
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15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO  

 
 
SITUACIÓN DO ALUMNADO DE 2º DE PRIMARIA 

 

O alumnado de 2º de primaria é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como 

lingua inicial e como lingua habitual. 

 

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA 
 

Segundo recolle o proxecto lingüístico do noso centro a área de relixión católica será impartida 

en lingua castelá, o cal non implica que vaiamos ampliando o noso vocabulario na segunda 

lingua cooficial da nosa comunidade sobre todo na implicación das actividades 

complementarias comúns a todo o centro cuxo fin é o fomento do uso do galego (Nadal, Día da 

Paz...) 

 

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

Partindo dos obxectivos fundamentais do Plan de Convivencia perseguimos: 
 

5. Fomentar un bo grao de convivencia no centro. 
 

6. Instaurar un sentimento de pertenza a un grupo, sentíndose todos ben acollidos e 

respectados. 

7. Resolver de maneira pacífica os conflitos utilizando o diálogo e tendo en conta as 

opinións dos demais. 

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

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

Preténdese que o alumnado adquira as competencias necesarias para lograr unhas 

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

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

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

labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

O COIDADO DA PERSOA. 
 

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

saudable equilibrio emocional. 

 Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no benestar 

persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos compañeiros/as. 
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 Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. Escoitar os 

compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que medien nas rifas e nas 

discusións sen chegar a desconsideración ou violencia. 

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

puideran afectar negativamente a unha boa convivencia nos grupos intentando chegar a 

solución e medidas de actuación na resolución de conflitos. 

 Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo esta 

como un valor. 

 Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos 

alumnos/as que amosen dificultades. 

O COIDADO DO ENTORNO. 
 

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

noso coidado e respecto. A nosa escola debe estar aberta o entorno, e as nosas aprendizaxes, 

actitudes e aptitudes deben ter unha continuidade fora da escola, na procura de conseguir 

persoas con competencias para coidar o medio e a nosa casa que é o noso planeta. A través 

do coidado da escola pensamos que podemos espertar nos alumnos/as sentimentos  

ecolóxicos e de respecto a vida na terra. 

Así procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, 

limpeza e convivencia. 

– Coidar as nosas aulas e corredores: orde do material escolar e limpeza. 

– Coidar o patio de recreo: mantelo limpo, cumprir as normas de uso e axudando a 

resolver conflitos. Acudir os mediadores sen chegar a agresións verbais ou físicas. 

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

– Coidar a aula de informática e os seus materiais. 

– Coidar o resto das instalacións do colexio. 

– Establecer canais de comunicación nas aulas facendo sentir o colexio como algo propio 

e non como algo alleo que non nos pertence. A escola ten que ser concibida como un 

ben común que temos que respectar. 

– Espertar nos alumnos/as un sentimento estético plástico valorando as actividades e 

traballos que persigan este obxectivo. Querendo un colexio cada vez máis bonito! 

 

 
O COIDADO DAS RELACIÓNS. 

 

Coas familias: 
 

• Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 



28  

• Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

• Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua para conquerir obxectivos 

de competencia social no alumnado. 

Cos compañeiros e o persoal do centro: 

– Conquerir unha comunicación fluída e coordenada 

– Conquerir unha boa comunicación con todas as persoas que integran a 

comunidade educativa. 

– Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade. 

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

– Cumprir as normas establecidas no centro. 

– Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 

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

comunidade educativa. 

 
 
 
 
 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

 

 Realización de debuxos ilustrativos que faciliten a comprensión. 

 Realización de murais: O Nadal, a Paz... 

 Realización de Nacementos. 
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 INDICADORES DE LOGRO 0 1 2 3 4 

Preparación da 
clase e dos 
materiais 

didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das UD      

Existe unha distribución temporal equilibrada.      

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.      

 

Utilización 
dunha 

metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos 
contidos etc.). 

     

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a. 

     

Regulación da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.      

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.      

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.      

 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 

información 
que deles se 
lles dá aos 

alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos 
obxectivos e aos contidos. 

     

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables 
da aprendizaxe. 

     

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas. 

     

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a 
coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

     

 

 
Utilización de 

medidas para a 
atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

     

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.      

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes. 
     

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

     

 
 

 

 
 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

Inadecuado 0 
Escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos 
aceptables e necesita unha mellora substancial 

Insuficiente 1 Omítense elementos fundamentais do indicador 

Básico 2 Cumprimento suficiente do indicador 

Competente 3 
Hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia 
no indicador. 

Excelente 4 
Prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas 
prácticas 

18. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
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Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do 

alumnado e dos resultados. Na avaliación desta programación participarán os profesores/as 

que impartan esta área. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao 

finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. Teranse en conta os seguintes 

indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acaecidas. 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimestrais das avaliacións. 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden 

supoñer: 

 Unha modificación da metodoloxía empregada. 

 Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Modificacións na temporalización. 

 Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades. 

 
 
Para a avaliación desta programación teranse en conta, máis concretamente, os indicadores 

establecidos no apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. MECANISMOS DE REVISIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
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POSIBILIDADES DE SEMIPRESENCIALIDADE OU NON PRESENCIALIDADE 

 

Debido as causas excepcionais xurdidas pola pandemia COVID, no caso de ser precisa a 

ensinanza semipresencial ou non presencial a avalicaión, metodoloxía e procedimentos 

serán os seguintes: 

 

 

 

 AVALIACIÓN 

Avaliación  Procedementos: 

-Observación das actividades realizadas polo alumnado nas 

súas casas. 

-Análise e valoración das actividades plantexadas a través do 

correo, páxina web do centro escolar ou blog da clase. 

 Instrumentos: Actividades, audios ou vídeos realizados, 

películas, actividades interactivas. 

 

 

 

 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES                        

( recuperación, repaso, reforzo e ampliación) 

Actividades -Actividades elaboradas pola mestra: material fotocopiable, 

vídeos explicativos dos temas a tratar, xogos virtuais, enlaces 

a youtube ou páxinas web de interese. 

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

-Ordenadores particulares, tablets ou aparellos electrónicos 

que dispoñan de conexión a internet. 

-Fichas e material impreso 

Materiais e recursos -Materiais de elaboración propia (vídeos, fichas, 

manualidades) e materiais dixitais (visualización de vídeos, 

audios, xogos, vídeos na rede, enlaces, correo electrónico) 

  

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Mediante o correo do centro educativo e o correo da mestra da materia.  

ceip.san.marcos@edu.xunta.es 

alonsosanmartin@edu.xunta.es  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/ 

mailto:ceip.san.marcos@edu.xunta.es
mailto:alonsosanmartin@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/
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