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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 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos 

sinxelos de carácter infantil.  
 

 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).  

 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).  

 B1.1. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas ou espontáneas, respectando o quenda de 
palabra e a intervención dos e das demais.  

 B2. 3. Utilizar de xeito guiado estratexias elementais 

para a comprensión lectora de textos moi sinxelos de 
diversa tipoloxía  

 B5.4. Reproducir a partir de modelos dados textos 

literarios moi sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos e poemas.  

 B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática (categorías gramaticais), 

o vocabulario (formación e significado das palabras e 

campos semánticos), así como as regras de ortografía 

para favorecer unha comunicación máis eficaz.  

 B4.3. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do coñecemento da 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación 

axeitada, diferentes tipos de textos moi sinxelos apropiados á 
súa idade.  

 

 LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral 

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

 LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral 

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

 

 LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, vivencias e 

opinións. 

  

 LCB2.3.5. Iníciase na utilización do dicionario de xeito guiado. 

 

 LCB5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios moi 

sinxelos (contos, poemas) a partir de pautas ou modelos dados 

  

 LCB4.1.4. Utiliza as normas ortográficas básicas.  

 

 

 LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de acentuación 

(sílabas tónicas) nas súas producións escritas  

 CCL  

 
 

 

 CCL  CAA  

 

 

 CCL  CAA  

 
 

 

 CCL  CAA  CSC  

 
 

 

 CCL  CAA  

 

 CCL  CAA  CSIEE  CCEC  

 

 

 CCL  

 
 
 
 

 

 CCL  
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lingua 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua.  
 
 

 B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 

textos.  
 

 B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 

biblioteca para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais.  

 

 B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 

estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), así como as 
regras de ortografía para favorecer unha comunicación 
máis eficaz.  

 

 LCB4.2.1. Utiliza palabras sinónimas, antónimas, 

polisémicas, frases feitas, na expresión oral e escrita.  

 

 LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura 

voluntaria de diferentes textos  

 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de 

diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte 
informático para obter información para realizar traballos 
individuais ou en grupo.  
 

 

 LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais 

pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír ao 
nome, expresar características do nome, expresar accións 
ou estados.  

 

 CCL  

 

 

 CCL  

 

 

 CCL  CD  CAA  

 
 
 
 
 

 

 CCL  

 

**Os mínimos que se decidiu dar porque se consideran imprescindibles pero debido á situación de alarma, terán 
que ser vistos ao inicio de curso en setembro, están reflectidos en cor azul. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Ver cuadro 

 

Cualificación final 

A avaliación e cualificación final do alumnado considerará en conxunto as aprendizaxes desenvolvidas nos 

dous primeiros trimestres, así como as actividades de reforzo, repaso, recuperación e, no seu caso, 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 

463/2020.  

En atención ao criterio de avaliación continúa, consignarase a cualificación final coa media das dúas 

primeiras avaliacións podendo ser esa cualificación modificada, sempre en beneficio do alumnado, ata un 

máximo dun 20% segundo as condicións e características do traballo desenvolvido dende a suspensión da 

actividade lectiva presencial nas aulas e atendendo á adecuación do mesmo, seguimento activo das 

aprendizaxes e implicación e grao de calidade nas tarefas propostas. 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

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. 
 

 Procedementos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instrumentos 

 
Escritos 

 
Orais 

Observación directa e 

sistemática 

 
Outros 

· Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da aula, 

nos fogares. 

· Caderno de clase do alumno/a 

. Resolución de exercicios e problemas 

· Actividades de expresión escrita 

 

 

· Participación do alumno/a 

· Lecturas  

· Postas en común 

 

 

· Listas de controles 

· Rexistros 

· Observación directa 

 

· Rúbricas trimestrais 

das competencias 

· Informe individualizado 

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

Actividades 

 

                                                                                             

                                                                                          

actividades globalizadoras e interdisciplinares. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

No caso do alumando con conectividade se fixeron chegar as tarefas de diferentes maneiras 

en cada grupo (a través de mensaxería instantánea, correo electrónico ou aplicacións como 

Classroom). No caso do alumnado sen conectividade enviáronse as tarefas dende o centro a 

través de Protección Civil. 

Materiais e recursos 
Os materiais e recursos empregados foron variados: fichas, libro de texto, actividades 

interactivas, vídeos, audios, etc. 

 
4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 A comunicación coas familias tamén realizouse de diversas maneiras en cada grupo empregando 

medios como: Páxina web do centro, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, 

aplicacións de mensaxería instantánea, aplicación videoconferencia (webex) e apps educativas 

(Padlet e Classroom). 

Publicidade   Páxina web do centro. 

 

 


