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2º EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
CIENCIAS DA NATUREZA
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B1.2. Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e

CAA, CMCCT, CSC,

material e as normas de convivencia.

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

CSIEE

B2.1. Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a

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

CMCCT, CCL, CSC

diversidade.

doutros seres vivos.
CNB2.1.2. Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.

CMCCT

B2.2. Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e

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

CMCCT, CSC, CAA

descanso coa saúde e coa enfermidade.

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

CMCCT, CSC

coa propia saúde.
B3.1. Identificar as principais características e comportamentos dos

CNB3.1.1. Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu

animais para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu contorno.

contorno.
CNB3.1.2. Identifica e describe animais do seu contorno, empregando

CMCCT, CCL
CMCT, CCL

diferentes soportes.
B4.1. Identificar e describir a auga e o aire como recursos fundamentais
para a vida, e tomar conciencia da necesidade do seu uso responsable.
B5.2. Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e
coidando o seu uso.

CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da auga na escola.

CMCCT, CSC, CCL

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.

CMCT, CSC, CSIEE

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

CMCCT, CD, CCL

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

CMCCT, CD
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CIENCIAS SOCIAIS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B1.1. Realizar traballos de investigación que partan da observación e
experimentación

CSB1.1.1. Recolle información a través da observación e experimentación e
obtén conclusións sinxelas e as comunica.

CAA, CCL, CD, CMCCT

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e
tolerancia ante as achegas alleas.

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

CSC, CAA
CSC, CAA

B1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área.

B3.2. Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros
e bombeiras, policía...
CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área.
CSB2.1.1. Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga.

CCL, CSC

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

CSC

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

CMCCT

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

CMCCT, CCL

CSB2.5.3. Coñece e leva á practica accións positivas para a protección do medio
natural.
CSB2.6.1. Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e
coñece as características máis significativa destes.
CSB2.7.1. Identifica algúns minerais e rochas da súa contorna e coñece algúns
usos aos que se destinan.
CSB3.1.1. Describe a organización social da contorna mais próxima e as súas
formas de goberno e diferencia entre que é unha localidade e un municipio.
B3.2. Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros e
bombeiras, policía...
CSB3.8.1. Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e
como peón ou peoa nos medios de transporte.

CMCCT, CSC

CSB4.3.1. Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución
no tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se
investigou.
CSB4.4.1. Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para
entender a historia da vida humana.
CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da
humanidade.

CMCCT, CSC

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos que o
ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos
recreativos. O uso responsable deste ben.
B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana.

B2.6. Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e
coñecer algunha características máis significativa destes.
B2.7. Identificar algunhas rochas e minerais presentes na contorna e
recoñecer algúns usos que as persoas fan deles.
B3.1. Coñecer organización social da súa contorna próxima e as súas
formas de goberno e diferenciar entre unha localidade e un municipio.
B3.8. Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade
viaria como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de
transporte.
B4.3. Recoñecer, comprender e ordenar cronoloxicamente os cambios
producidos polo paso do tempo na evolución do obxectos, persoas, feitos
ou acontecementos sobre os que se investigou.
B4.4. Recoñecer a cultura e o patrimonio da contorna que nos rodea
comprendendo a importancia da súa conservación.
B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía. Identificar
os beneficios e riscos.
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – LINGUA GALEGA E LITERATURA
Criterios de avaliación
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das demais.
B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e
integrala na produción propia.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións
LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de
quendas.
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.

CCL, CAA, CSC

CCL

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu nivel.
B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer
necesidades de comunicación en diferentes situación de aula.

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula.
B1.5.Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de
diferente tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e
prescritivos).

LCB1.3.1. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:
- diálogos
-exposicións orais guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da
información e da comunicación.
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.
LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras.
LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo
de uso habitual, do ámbito escolar e social.

CCL, CD, CAA, CSC,
CSIEE

CCL
CCL, CAA

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía moi evidente de textos orais sinxelos atendendo á
forma da mensaxe e a súa intención comunicativa: cartas, anuncios, regulamentos,
folletos….
LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á compresión literal.

B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de
comunicación.

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

CCL, CD, CAA, CSC

LCB1.6.2. Recoñece de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou
debate infantil procedente dos medios de comunicación.
B1.7. Reproducir textos axeitados aos seus gustos e intereses.
B1.8. Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís.
B1.9. Producir textos orais breves, imitando modelos a atendendo á forma
e a intención comunicativa.

LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e
breves, axeitados aos seus gustos e intereses.
LCB1.8.1. Adecúa a entoación, o volume e o xesto á representación dramática.
LCB1.9.1. Elabora comprensiblemente textos orais sinxelos, do ámbito escolar e
social, de diferente tipoloxía: noticias, avisos, contos, poemas, anécdotas…

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 23

CCL, CAA, CCEC
CCL
CCL, CAA, CSIEE

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LCB1.9.2. Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental.
B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.
B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.
B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter
infantil.

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

CCL, CSC

LCB1.11.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse: escoita e
pregunta para asegurar a comprensión.
LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos
de textos moi sinxelos apropiados á súa idade.

CCL, CAA, CSC, CSIEE
CCL

LCB2.1.2. Le en silencio textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil.
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando
a lectura como medio para ampliar o vocabulario.

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo.

B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión
lectora de textos moi sinxelos de diversa tipoloxía.

LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para comprender un
texto.

CCL, CAA

LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos
do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).
CCL, CAA

LCB2.3.2. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das
ilustracións redundantes
LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa información que
aparece no texto.
B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.

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

CCL

LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras.
B2.5. Usa, de xeito guiado, a biblioteca para localizar libros axeitados aos
seus intereses.

CCL, CD, CAA

B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia.

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

B2.7. Identifica, con axuda, a estrutura básica de diferentes textos lidos.

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

CCL, CAA, CSC

CCL, CSC

LCB2.8.1. Formula hipóteses, de xeito guiado, sobre a finalidade de diferentes
textos moi sinxelos a partir da súa tipoloxía, e dos
elementos lingüísticos e non lingüísticos moi redundantes, axeitados á súa idade.
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B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e
Comunicación para a procura da información.
B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións
comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras
ortográficas de nivel e coidando a presentación.

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación
para buscar información.
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…

CCL, CD, CAA
CCL, CD, CAA

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos
etc.
B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita
dos seus compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos
seus compañeiros.

CCL, CSC

B3.3. Aplicar, de xeito guiado, todas as fases do proceso de escritura na
produción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización,
revisión e reescritura.
B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre
diferentes temas da área.

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.
LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias
realizadas: plantar fabas, cría de vermes de seda….

CCL, CAA, CSIEE
CCL, CD, CAA

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con
imaxes de carácter redundante co contido.
B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito
guiado para presentar as súas produción.
B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da
lingua, (categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis
eficaz.

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para
escribir e presentar textos moi sinxelos.
LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo,
adxectivo, verbo.

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do
uso da lingua.

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

CCL, CD, CAA
CCL

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao
producir textos orais e escritos.
CCL

LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples.
LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples.

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para
favorecer unha comunicación máis eficaz.
B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita
a través do coñecemento da lingua.

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel
e as aplica á escritura de textos sinxelos.
LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral
e escrita.

CCL
CCL

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas.
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LCB4.4.3. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.
B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e
avanzar na aprendizaxe.
B4.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar
na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada.
B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información.

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

CCL, CD, CAA
CCL, CAA

B5.2. Iniciar a lectura e expresiva de textos literarios narrativos, líricos e
dramáticos na práctica escolar.

LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que
coñece.
LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos,
cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas
LCB5.2.1. Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral,
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

B5.3. Valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións,
contos, refráns, adiviñas.
B5.5. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios
sinxelos: contos e poemas.

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos
literarios (personificacións)
LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións,
contos, refráns, adiviñas.
LCB5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir
de pautas ou modelos dados.

CCL, CCEC

LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas.

CCL

LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos
literarios axeitados á súa idade.
LCB5.8.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal.

CCL, CAA, CCEC, CSC

B5.6. Reproducir textos literarios breves e moi sinxelos adaptados á súa
idade.
B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos
literarios adaptados á idade.
B5.8. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua
galega, como vehículo de comunicación e como recurso de lecer persoal.

CCL, CCEC
CCL, CAA, CEC

CCL, CAA, CSIEE,
CCEC

CCL, CSC, CCEC

MATEMÁTICAS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

B1.1. Resolver problemas sinxelos relacionados con obxectos, feitos e
situacións da vida cotiá e explicar oralmente o proceso seguido para a
súa resolución.
B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo
matemático ben feito.

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

CMCT, CCL

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

CMCT, CAA

B1.3. Utilizar, coa guía do mestre ou da mestra, os medios tecnolóxicos
no proceso de aprendizaxe e para a resolución de problemas.
B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos

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

CMCT, CD, CAA

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

CMCT, CCL
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apropiados.

MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais.
MTB2.1.3. Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en
situacións da vida cotiá.

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

CMCT, CAA, CCL

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais ata o
999.
MTB2.2.3. Descompón e compón números naturais, interpretando o valor de
posición de cada unha das súas cifras.
MTB2.2.4. Identifica os números pares e os impares.

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de
problemas.

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

CMCT, CAA

MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos coa operación da multiplicación na
resolución de problemas contextualizados.
MTB2.3.3. Resolve operacións con cálculo mental.

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar
a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados reflexionando
sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados.

B3.1. Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro e o centímetro como
unidades de medida de lonxitude.
B3.2. Coñecer e utilizar o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como
unidades de medida de peso.
B3.4. Coñece as unidades básicas de medida do tempo e as súas
relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

MTB3.1.1. Coñece e utiliza o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de
medida de lonxitude.
MTB3.2.1. Coñece e utiliza o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de
medida de peso.
MTB3.4.1. Le a hora en reloxos analóxicos e dixitais. (En punto, medias e cuartos)

B3.5. Coñece o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e
billetes do sistema monetario da Unión Europea.

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.
MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de medida.

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu
nivel, establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o
proceso aplicado para a resolución de problemas.

CMCT, CSIEE, CAA

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

MTB3.4.2 Resolve problemas sinxelos da vida diaria utilizando as medidas
temporais axeitadas e as súas relación.
CMCT, CAA, CSC
CMCT, CAA, CSIEE

MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas
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revisando as operacións utilizadas e as unidades dos resultados.
B4.1. Identificar e completar figuras simétricas.
B4.2. Nomear un polígono segundo o seu número de lados.
B4.3. Discriminar prismas, pirámides, conos, cilindros e esferas
B4.4. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas
de referencia e de obxectos ou situacións familiares.
B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o
proceso aplicado para a resolución de problemas.

MTB4.1.1. Completa figuras partindo do seu eixe de simetría.
MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno
inmediato.
MTB4.3.1. Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do
entorno inmediato.
MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.

CMCT

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos
contidos traballados.

CMCT, CAA, CSIEE

CMCT, CAA
CMCT, CAA
CMCT, CAA

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

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns
recursos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras,
diagramas lineais, gráficos de pictogramas… comunicando a información.

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

B5.2. Realizar estimacións en situacións de azar utilizando o
vocabulario: seguro, posible e imposible.

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

CMCT, CAA

MTB5.1.2. Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos.
CMCT, CAA

INGLÉS
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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.

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.
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.

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á 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.

Competencias Clave
CCL
CCL
CCL, CAA

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

CCL

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e

CCL

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos.
B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un intercambio
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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.

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 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
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.
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 comunicación propia da aula.
B5.6. Comprender e expresar a posesión.
B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas
e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.
B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais

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.
PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas
(nome, idade, gustos).
PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.
PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.
PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua
estranxeira.

CCL
CSC
CCL, CSC
CSC

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

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

CCL, CAA

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá
traballadas previamente de forma oral.
PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo
un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela.

CCL
CCL

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

CCL, CAA

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.
PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please,
thank you, excuse me…).

CCL
CCL, CSC

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
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sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un repertorio
memorizado.

PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha terceira
persoa.

CCL

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos
comunicativos sinxelos.

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples.

CCL, CSC

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.

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo,
desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades.
PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios
ilustrados, dramatizacións etc.
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.
PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións
de aula.
PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos,
léxicos) das linguas que coñece.

CCL
CSC
CCL, CAA
CCL, CSC
CCL

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de avaliación
B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de participante como de
espectador ou espectadora, ante as posibles situacións conflitivas
xurdidas, participando en debates, e aceptando as opinións dos e das
demais.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

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

CCL, CAA, CS, CSIEE

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as características dun xogo practicado na
clase.
EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable.
EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que se producen na práctica
deportiva.

B1.3. Demostrar un comportamento persoal e social responsable,
respectándose a si mesmo/a e aos outros e outras nas actividades físicas
e nos xogos, aceptando as normas e regras establecidas e actuando con
interese e iniciativa individual e traballo en equipo.

EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades propostas buscando unha mellora
da competencia motriz.

CSIEE, CAA, CCEC,
CSC

EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores.
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e hixiene do corpo.
EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de material utilizado nas clases.
EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle corresponda e o resultado das
competicións con deportividade.
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B2.1. Aceptar e respectar a propia realidade corporal e a dos e das
demais.
B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento do corpo para adaptar o
movemento ás circunstancias e condicións de cada situación, sendo capaz
de representar mentalmente o seu corpo na organización das accións
motrices.

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades corporais e de niveis de
competencia motriz entre os nenos e nenas da clase.
EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, variando o centro de gravidade
en base de sustentación estable.

CSC, CCEE, CAA

EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo propias e do compañeiro/a.
EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.

B4.1. Utilizar os recursos expresivos do corpo e o movemento,
comunicando sensacións e emocións.

EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos sinxelos visuais, auditivos e
táctiles, dando respostas motrices que se adapten ás características deses
estímulos, diminuíndo os tempos de resposta.
EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, mediante o corpo e o movemento
con desinhibición e espontaneidade.

CCEC, CSC, CAA

EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura rítmica sinxela.
B5.1. Coñecer os efectos do exercicio físico, a hixiene, a alimentación e os
hábitos posturais sobre a saúde e o benestar.

EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do corpo en relación coa hixiene,
con autonomía.

CSC, CAA, CSIEE

EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables.
EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade física como axente de saúde.
B5.2. Coñecer a importancia das medidas de seguridade na práctica da
actividade física.
B6.1. Coñecer tácticas elementais dos xogos aplicando as regras en
situación de cooperación e de oposición.

EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e colectivos daquelas actividades
físicas que vai coñecendo e practicando.
EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos xogos.

B6.2. Coñecer a diversidade de actividades físicas, lúdicas, deportivas, en
especial as de Galicia.

EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos organizados, recoñecendo as súas
características e diferenzas.

CAA, CSC
CSC, CSIEE, CAA

EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación de cooperación e oposición.
CCEE, CAA, CSC

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA E MUSICAL)
Criterios de avaliación
B1.1. Identificar as diferentes materiais e formas de expresión plástica.
B1.2. Describir oralmente e de forma sinxela diferentes formas de
expresión artística.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

EPB1.1.1. Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, dos
obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial.
EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas
observadas.

CCEC, CCL

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

CCL, CCEC
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B1.3. Identificar as formas básicas e diferentes tonalidades e texturas.

EPB1.3.1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.

CCL, CCEC

B1.4. Identificar, describir e representar o entorno natural e o entorno
artificial.

EPB1.4.1. Identifica diferentes formas de representación do espazo.

CCL, CCEC

B1.5. Manexar as actividades plásticas utilizando coa correspondente
destreza diferentes ferramentas (recortar, pegar, encher, traballar con
pincel, pegamentos etc.).

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

CCEC, CAA

B2.1. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose
dos elementos que configuran a linguaxe visual.

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.
EPB2.2.2. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario,
afectivo e social.
EP2.3.2. Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e
precisión.
EP2.4.1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.

CCEC, CAA

EP2.5.1. Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.

CCEC, CMCCT

B2.7. Coidar, respectar e utilizar axeitadamente os materiais, os utensilios
e os espazos.
B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais,
obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.

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

CSC

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos,
dos obxectos, dos animais e da voz.
EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís.

CCEC, CAA

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.
EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento básicas en concertos
e outras representacións musicais.
EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos da linguaxe musical:
pulsación, longo, curto, rápido, lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave,
pentagrama (liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de corcheas.
EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e clasifícaos por familias.
EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.

CSC, CCEC, CAA

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.

CSC, CAA

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

CCEC, CAA, CMCCT

B2.2. Identificar o entorno próximo e o imaxinario, explicándoo con
linguaxe plástica adecuada ás súas características.
B2.3. Realizar composicións bidimensionais e tridimensionais segundo un
desexo de expresión, coas técnicas aprendidas.
B2.4. Utilizar nas súas representacións distintos tipos de liñas (curva,
quebrada, recta etc.) e formas xeométricas.
B2.5. Recoñecer as partes principais da figura humana.

B1.4. Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na audición,
utilizando un vocabulario adecuado.
B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos
elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade ou
carácter).
B1.6. Recoñecer e clasificar algún instrumento por familias instrumentais
B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e
doutros obxectos, manipulando distintos materiais como fonte de son.
B2.4. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa
voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.
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B3.1. Realizar pequenas coreografías.
B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e
expresivas do corpo.

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento
corporal coa música.
EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa
música.

CCEC, CSC
CCEC

RELIXIÓN
Criterios de avaliación
1. Identificar na propia vida o desexo de ser feliz.
2. Apreciar a bondade de Deus Pai que creou ao home con este
desexo de felicidade.

1. Identificar a acción de Deus na historia en relatos bíblicos.
2. Recoñecer e apreciar que Deus busca sempre a salvación do
home.
1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus.
2. Aprender o significado do tempo de Advento.
3. Identificar o significado profundo do Nadal.

1. Recoñecer o Bautismo como medio para formar parte da Igrexa.
2. Observar e comprender os signos presentes na liturxia bautismal.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

1.1 Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que l le fan feliz a
el e as persoas da súa entorna.
2.1 Descubre e nomea situacións nas que necesita as persoas, e sobre todo a
Deus, para vivir.
2.2 Identifica e representa graficamente os dons que Deus fai ao home na
creación.
2.3 Expresa, oral e xestual, de forma sinxela, a gratitude a deus pola súa
amizade
1.1 Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na
historia.
2 . 1 . A s o c i a e x p r e s i ó n s e comportamentos dos Patriarcas nos l relatos
bíblicos a través de recursos interactivos.

CCL, CCEC, CAA, CSC

1 . 1 L e e e ex p r e s a , v e r b a l ou de xe it o g rá fico , o re lato da
Anunciación..
2.1 Identifica os signos do Advento como tempo de agardar.
2.2 Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotián da vida.
3.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús e descubre na actitude e
palabras das personaxes o valor profundo do Nadal
1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo.
1.2 Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado
por Xesús.
2.1 Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado
sacramental.
2.2 Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos.

CAA, CSC, CD

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA-ADAPTACIÓN CURRICULAR
CIENCIAS DA NATUREZA-ADAPTACIÓN CURRICULAR
Criterios de avaliación
Adquirir hábitos de esforzo, responsabilidade e traballo en grupo, respectando aos
compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade.

Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso coa saúde
e coa enfermidade.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

Respecta aos compañeiros e compañeiras, o material e as normas de
convivencia.

CAA, CMCCT, CSC,
CSIEE

Identifica as partes do corpo humano.

CMCCT, CSC

Identifica e manifesta os propios sentimentos e emocións e comprende os
das demais persoas.

CSC, CCL

CAA, CSC

Manifesta hábitos de alimentación saudable.
Explica as principais diferenzas entre plantas e animais.

Identificar e explicar as principais características das plantas e dos animais.

Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do seu
contorno.

CMCCT, CCL

Observar e clasificar seres vivos do contorno segundo criterios observables.

Nomea e clasifica, con criterios elementais a partir da observación,
seres vivos do seu contorno adoptando hábitos de respecto.

CMCCT, CCL

Valora e aplica usos responsables da auga na escola.

CMCCT, CSC, CSIEE

Reduce, re utiliza e recicla residuos na escola.

CSC, CSIEE

Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na escola.
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CIENCIAS SOCIAIS-ADAPTACIÓN CURRICULAR
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
información

a

través

da

Competencias Clave

B1.1. Realizar traballos de investigación que partan do establecemento da
observación e experimentación.

CSB1.1.1. Comunica
experimentación.

observación

e

B1.2. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante
as achegas alleas.

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

CSC, CAA

B2.1. Recoñecer a auga como elemento natural analizando os usos domésticso que
o ser humano fai da auga.

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

CMCCT, CD, CCL

B2.5. Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana.

CSB2.5.1. Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana máis
próxima.

CMCCT

B2.6. Identificar os elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñecer
algunha características máis significativa destes.

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

CMCCT, CCL

B3.2. Identificar as funcións e servizos dos seus diversos organismos: bombeiros e
bombeiras, policía...

CSB3.2.1. Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos
servizos do Concello.

CSC, CCL

B3.7. Identificar as profesións que non lle son máis familiares,

CSB3.7.1. Describe as funcións das profesións que lle son máis
familiares.

CSC, CCL

B3.8. Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como
peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte.

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

CSC, CCL

B5.4. Coñecer os principais avances da ciencia e da tecnoloxía.

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e
inventos da humanidade.

CCL, CMCCT, CSC

CAA, CCL, CD,
CMCCT

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – LINGUA GALEGA E LITERATURA-ADAPTACIÓN CURRICULAR
Criterios de avaliación
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando o quenda de palabra e a intervención dos e das demais.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Estándares de aprendizaxe
LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións.

Competencias Clave
CCL, CAA, CSC

LCB1.1.2. Aplica as normas socio - comunicativas: escoita, espera de
quendas.
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B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na
produción propia.

LCB1.2.1. Integra de xeito global e guiado, os recursos básicos verbais e
non verbais para comunicarse oralmente

CCL

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción axeitada ao seu
nivel.
B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades
de comunicación en diferentes situación de aula.

LCB1.3.1. Participa activamente, e de xeito guiado en diálogos.

CCL, CD, CAA, CSC,
CSIEE

B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula.

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.
LCB1.4.2. Identifica polo contexto o significado de distintas palabras.

CCL

B1.5. Recoñecer o tema e o sentido xeral dun texto oral breve e sinxelo, de diferente
tipoloxía, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa
intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos).

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

CCL, CAA

B1.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación.

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

CCL, CD, CAA, CSC

B1.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

LCB1.10.1 Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas
diferenzas.

CCL, CSC

B1.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.

LCB1.11.1 Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse,
empregando vocabulario sinxelo.

CCL, CAA, CSC,
CSIEE

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil.

LCB2.1.1. Le en voz alta, diferentes tipos de textos moi sinxelos
apropiados á súa idade.

CCL

LCB1.5.3. Responde, de xeito guiado, preguntas correspondentes á
compresión literal.

LCB2.1.2. Le textos moi sinxelos próximos á súa experiencia infantil.
B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario.

LCB2.2.1. Identifica, de forma guiada, o tema dun texto sinxelo.

CCL, CAA

B2.3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais para a comprensión lectora de
textos moi sinxelos de diversa tipoloxía.

LCB2.3.1. Activa, de forma guiada, coñecementos previos para
comprender un texto.

CCL, CAA

LCB2.3.2. De xeito guiado, relaciona o contido do texto co título e as
ilustracións redundantes.
LCB2.3.3. Relaciona a información contida nas ilustracións coa
información que aparece no texto.
B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura
PÁXINA 17 DE 23

CCL

CENTRO: CPR PLURILINGÜE LA MILAGROSA
CURSO: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

voluntaria.
LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras.
B2.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia.

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

CCL

B2.8. Utilizar de xeito guiado as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a
procura da información.

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e
Comunicación para repasar contidos.

B3.1. Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións comunicativas(informativos, literarios
e prescritivos, aplicando as regras ortográficas de nivel e coidando a presentación.

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, oracións moi sinxelas, propias da vida cotiá,
do ámbito escolar e social

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus
compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a
produción escrita dos seus compañeiros.

CCL, CD, CAA

B3.4. Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes
temas da área.

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, debuxos sobre experiencias
realizadas.

CCL, CAA

CCL, CSC

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza,
evitando riscos etc.

LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, oracións sinxelas, que
ilustra con imaxes de carácter redundante co contido.
B3.5. Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación de xeito guiado para
presentar as súas produción.

LCB3.6.1. Usa, con axuda, as Tecnoloxías da Información e Comunicación
para copiar e presentar textos moi sinxelos.

CCL, CSC

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua,
(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz.

LCB4.1.2. Utiliza, de xeito guiado, os tempos verbais: presente, pasado e
futuro ao producir textos orais e escritos.

CCL

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do
coñecemento da lingua.

LCB4.4.1. Aplica, con axuda, as normas de concordancia de xénero e
número na expresión oral e escrita.

CCL

LCB4.4.3. Utiliza, unha sintaxe básica a nivel oral.
B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na
aprendizaxe.

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

CCL

B5.1. Valorar textos como fonte de lecer e información.

LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil:
contos, cancións, poesía, cómics, refráns e adiviñas

CCL, CCEC

B5.2. Iniciar a lectura e expresiva de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos
na práctica escolar.

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

CCL, CAA, CCEC
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B5.6. Reproducir textos literarios breves e moi sinxelos adaptados á súa idade.

LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e
poemas.

CCL

B5.7. Participar con interese en dramatizacións de sinxelos textos literarios
adaptados á idade.

LCB5.7.1. Con axuda, realiza dramatizacións individualmente e en grupo
de textos literarios axeitados á súa idade.

CCL, CAA, CCEC,
CSC

MATEMÁTICAS-ADAPTACIÓN CURRICULAR
Criterios de avaliación
B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados.

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da
vida cotiá.

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes
procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de problemas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias Clave

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 99.

CMCT, CCL

MTB2.1.3. Realiza, empregando o cadrante numérico series tanto
ascendentes como descendentes.
MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en contextos reais.

CMCT, CAA, CCL

MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números naturais
ata o 99.
MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta.

CMCT, CAA

MTB2.3.3. Resolve operacións coa axuda de material manipulativo, e
recursos de apoio.
B2.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos
coñecementos matemáticos adecuados reflexionando sobre o proceso aplicado
para a resolución de problemas.

MTB2.4.1. Resolve problemas con sumas e restas dunha cifra.

CMCT, CAA

B3.6. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel,
establecer conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos
coñecementos matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para
a resolución de problemas.

MTB3.6.2. Reflexiona, empregando apoio visual, sobre o proceso seguido
na resolución de problemas.

CMCT, CAA

B4.4. Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de
referencia e de obxectos ou situacións familiares.

MTB4.4.1. Realiza e interpreta esbozos de itinerarios sinxelos.

CMCT, CAA

B5.1. Recoller e rexistrar unha información cuantificable, utilizando algúns recursos
de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais,

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

CMCT, CAA
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gráficos de pictogramas… comunicando a información.

INGLÉS-ADAPTACIÓN CURRICULAR
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través
de apoio visual.

B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal básica
(nome, idade, gustos…), instrucións elementais e peticións relativas ao
comportamento na aula.
B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos.

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.

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

Competencias Clave
CCL
CCL
CAA

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

CCL

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

CCL

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

PLEB2.5. Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua
estranxeira.

CSC

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral, a e as ideas principais do texto.

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

CCL

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun
rexistro 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.

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá
traballadas previamente de forma oral.

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.

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.
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PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social.
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.

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e
dos e das demais.

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata e na
situación de comunicación propia da aula.

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía
(Please, thank you, excuse me…).

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e
frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.

PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos
demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas.

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e
de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado.

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples.

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos
sinxelos.
B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación.

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por
exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula e expresar e preguntar
cantidades.
PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas
interaccións de aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Revisión dos traballos escritos, escaneados ou fotografados e dos vídeos e
audios que elabora o alumnado e envían ao correo electrónico do
profesorado e ás plataformas dixitais de Liveworksheets, Little Bridge,
Vicensvives, Santillana e Blinklearning.
-Conversas, telefónicas ou mediante videoconferencias, co alumnado e coas
familias.
Instrumentos:
-Correo electrónico
-Plataforma de videoconferencias CISCO WEBEX
-Teléfono
-Plataformas dixitais: Liveworksheets, Little Bridge, Vicensvives, Santillana e
Blinklearning.

Cualificación final

Teranse en conta á alza os resultados da 1ª e da 2ª avaliación e a valoración
do interese, actitude e actividades presentadas na 3ª avaliación.
Criterios de avaliación:
Non temos neste curso alumnado con materias pendentes xa que
establecemos como criterio que se ten superado no curso actual esas
materias dáse por feito que ten superadas a do ano anterior.

Alumnado de
materia pendente Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

As actividades para toda a semana son enviadas por correo electrónico.
Son actividades de repaso, reforzo e de ampliación.
En cada entrega hai:
- actividades para copiar e facer na libreta.
- actividades nos libros de texto.
- traballos de investigación de sociais ou naturais.
- actividades nas plataformas dixitais.
- actividades manipulativas e xogos para facer en familia.
-Envíanse, os luns a primeira hora, por correo electrónico e a todo o
alumnado, a proposta de traballo a realizar durante a semana.
-Cando algunha actividade requira dunha explicación do mestre envíase
un correo electrónico ou un vídeo con dita explicación e tamén se é
preciso, realizarase unha conexión medirante Webex.
-O alumnado e as familias contactan cos mestres, a través do correo
electrónico, teléfono ou Tokapp cando teñen algunha dúbida, e estes
resolven de distintos xeitos, dependendo da natureza da pregunta ou
da capacidade de conectividade do neno/a, gravando un vídeo, falando
co neno/a ou familias, mandando un documento aclarativo, facendo
unha vídeo chamada...
-Co alumnado sen internet o contacto, envío e corrección de tarefas e
explicacións faise a través do TokApp.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos
-

Internet propia
Correo electrónico
Teléfono
CISCO WEBEX
Plataformas dixitais: Oxford, Vicensvives, Santillana,
Liveworksheets, Little Bridge e Blinklearning.
Fichas e actividades elaboradas polos mestres

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

-Envío de actividades: por correo electrónico e TokApp
-Videoconferencia
-Sempre que se requira, tanto por parte do mestre como do alumnado,
para explicacións, dúbidas, corrección e revisión de traballos: chamadas
de teléfono, videoconferencia ou correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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