
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º Educación Primaria) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa 
idade (contos breves e moi sinxelos, rimas infantís, 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. 
▪ B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación 
básicos. 

▪ 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 moi elemental e sinxelo sobre temas 
familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. 
 

▪ B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos. 

▪  PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e 
breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

▪ B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas 
principais en textos moi breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o 
tema tratado e o tipo de texto resulten moi familiares, e conteñan apoio 
visual moi redundante en soporte papel ou dixital. 
▪ B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipótese para a 
comprensión do sentido xeral e a identificación da información esencial 
do texto. 
 

▪ PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas traballados. 
▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e identifica os e as personaxes principais. 
 
 

▪ B5.2. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 
▪ B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis 
básicas e frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do 
seu nivel.  
▪ B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos 
comunicativos sinxelos. 

▪ PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 
▪ PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad…) 
▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por 
exemplo, desenvolverse nas interaccións de aula. 
▪ PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi 
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▪ B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi 
elemental de léxico de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e 
temas habituais, moi familiares e concretos relacionados coas súas 
experiencias, necesidades e intereses. 

sinxelos e escribir con léxico traballado previamente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Realización e entrega das tarefas propostas (fichas, gravacións e 
redaccións) 
Participación activa nas videoconferencias. 
 

Instrumentos: 
Observación directa  
Lista de cotexo 
Escalas de observación 
Probas 

 

Cualificación final 

ALUMNADO COAS DÚAS AVALIACIÓNS APROBADAS (todos os casos en 1º) 

Estes estudantes teñen o curso aprobado. A súa nota obtense coa media da 1ª e 2ª 
avaliación.  

Sempre coa intención de que repercuta na valoración positiva do traballo do 
alumnado, a realización das tarefas proposta no terceiro trimestre serven para 
matizar esa nota.  

PARA OBTER A NOTA FINAL TERASE EN CONTA: 

- Resultados da 1ª e 2ª avaliación.  
- Valoración das tarefas propostas na materia para a recuperación, reforzo e/ou 

repaso. 
- Valoración, se é o caso, das tarefa de ampliación propostas. 
 

PARA OBTER A CUALIFICACIÓN FINAL 

- Nota media 1ª + 2ª avaliación + Traballo de ampliación, nota 3º trimestre  +1 
 
A nota do 3º trimestre obterase da seguinte maneira: 

• 50% Participación activa nas videoconferencias (sempre dentro das 
posibilidades familiares) 

• 50% Realización das tarefas propostas. 

 
As tarefas realizadas no 3º trimestre sempre repercutirán positivamente na 
cualificación final. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede. 
En 1º curso curso non hai ningún alumno con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

1º curso de Educación Primaria: 
- Comprensión de contos. 
- Exercicios do libro e do caderno de actividades. 
- Actividades de expresión oral a través de videoconferencia. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía estará basada nos principios de continuación, 
inmediatez, equilibrio, flexibilidade, fluidez e variedade. 
Con respecto ao principio de continuación realizarase un 
acompañamento durante todo o proceso de confinamento. Haberá 
comunicación principalmente de forma asíncrona co alumnado e coas 
familias. Realizarase a través da mensaxería Abalar e o correo 
electrónico común para o equipo de nivel. 
En canto ao principio de inmediatez procurarase como norma 
contestar as mensaxes nun prazo de 24 horas en días lectivos e nun 
prazo de 48 horas en fins de semana ou días non lectivos. 
Haberá coordinación constante co equipo de nivel para evitar a 
sobrecarga de tarefas e respectar o equilibrio entre as distintas 
materias. Tamén haberá flexibilidade na entrega de tarefas e no seu 
formato para facilitarlle o traballo ao alumnado e as familias. 
As tarefas serán variadas e desenvolverán tanto a expresión como a 
comprensión oral e escrita. Estarán adaptadas ao nivel do alumnado e 
as súas capacidades. 
No apartado de materiais e recursos explícase detalladamente como 
se organizan as sesións a través da aula virtual e as ferramentas que 
se empregan. 
Con data actual non se coñece a ningún alumno destes cursos que 
non teña conexión á rede. Sí que existen alumnos con baixa 
conectividade á rede que teñen dificultades para unirse ás 
videoconferencias ou para subir determinadas tarefas.  
Para o alumnado con baixa conectividade dáse a posibilidade de 
entregar as tarefas no centro a través de correo postasl, servizos de 
Protección Civil dos concellos ou presencialmente respectando as 
normas vixentes nese momento. 
 
 

Materiais e recursos 

Todos os materiais e recursos atópanse aloxados na aula virtual do 
centro á que se pode acceder de forma pública a través da seguinte 
ligazón: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php?id=10 
Os contidos organízanse en bloques. Os primeiros bloques son de 
información xeral e avisos e os seguintes bloques correspóndense 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbenchosey/aulavirtual2/course/view.php?id=10
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coas leccións do período de confinamento. 
Para primeiro curso súbese unha lección nova semanal. 
Ademais o alumnado pode acceder a unha parte privada co seu 
propio usuario e contrasinal. Desta forma pode empregar os foros 
do curso (onde preguntar dúbidas), a mensaxería privada co mestre 
e a entrega de diversas tarefas. 
Tamén se empregará a plataforma Cisco Webex para facer 
videoconferencias co alumnado nas que se resolven dúbidas e 
realízanse actividades de expresión oral en inglés. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Co alumnado de 1º de Educación Primaria emprégase a aplicación 
Abalar para informar ás familias das novidades e temas importantes.. 
Igualmente a través dunha conta de correo conxunta para o 
profesorado dun mesmo nivel proporcionase resolución a algunha 
dúbida por parte das familias. 
 

Publicidade  

Publicación na web do centro 
Publicación no taboleiro do centro 
Comunicación directa do profesorado ao alumnado e familias 
Remisión á inspección educativa 


