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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

B1.2. Recoñecer a información verbal e non 
verbal dos discursos orais e integrala na 
produción propia. 

● 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. 

● LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación 
e unha dicción axeitada ao seu nivel. 

CCL 
 
 
 
 
CCL 
 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 
forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situación de 
aula. 

● 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. 

CCL, CD, 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, con 
pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos moi sinxelos 
apropiados á súa idade.  

● LCB2.1.2. Le en silencio textos moi 
sinxelos próximos á súa experiencia 
infantil.  

CCL 
 
 
 
CCL 

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.  

● 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, 

CCL  CAA 
 
CCL  CAA 
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dialogados) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos).  

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, 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. 

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

CCL  CD  CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL  CAA 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: observación sistemática, probas orais e escritas, traballos individuais e 

en grupo realizados durante o 1º e 2º trimestre do curso. 

Instrumentos: caderno do alumnado, cuestionarios, exposicións orais, resolución de 

exercicios escritos...levados a cabo durante o 1º e 2º trimestre do curso. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

O equipo de 2º nivel de EP decide o seguinte procedemento para a cualificación do 3º 

trimestre e final do curso: debido a situación tan excepcional ante a que nos atopamos, a 

nota do 3º trimestre será a suma do 40% da nota do 1º trimestre máis o 60 % da nota 
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do 2º trimestre. Despois de poñernos en contacto coas familias do noso alumnado, 

vemos inxusto puntuar doutro xeito o 3º trimestre posto que cada un se atopa nunhas 

circunstancias moi concretas polo que non podemos avaliar dunha forma igualitaria a 

todos/as.  

A nota final do curso coincidirá coa nota do 3º trimestre. 

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

Actividades 

Todas as actividades propostas no 3º trimestre son de repaso e reforzo dos 

contidos traballados ata o momento da suspensión presencial das clases. Os 

mínimos esixibles establecidos a principio de curso para 2ºEP xa estaban dados, 

polo que seguiremos traballando sobre eles durante o 3º trimestre sen avanzar 

nos contidos. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

As tarefas propostas diariamente cólganse no blog 

https://bergantinossegundoep.blogspot.com/. Para o alumnado sen conectividade, 

a través de protección civil, achegóuselle o material necesario para seguir 

traballando nos seus fogares. Tanto material que xa tiñan na aula (cuadernillos) 

como fotocopias do material que se está a traballar no blog. 

Materiais e recursos 

Para a realización das actividades propostas soamente é necesario un dispositivo 

(móbil, tablet ou ordenador) para acceder ao blog. Despois, na medida do posible, 

adáptanse todas as actividades para realizalas imprimindo ou nun caderno de 

traballo sen necesidade de imprimir. 

 

https://bergantinossegundoep.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O procedemento que  empregamos para informar as familias do alumnado é 

abalarmóbil, o propio blog, correo electrónico, a páxina web do centro e non 

descartamos a app Webex para videoconferencias. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 

 
 

 

 
 


