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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 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios 

do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 

propostas propias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos 

debates. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

CCL 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 

intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas 

que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

CCL 

CSC 

CAA 

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas: articulación e volume. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 

coherentemente, usando nexos básicos 

adecuados e presentando estratexias elementais 

para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha 

pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua 

galega. 

CCL 

CCEC 

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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B1.10. Interesarse por amosar unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de 

soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto 

(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade. 

CCL 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas 

de vocabulario que atopa nos textos. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais 

dun texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 

contido 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. CCL 

CAA 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 

galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 

velocidade adecuada.  

CCL 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus 

intereses, en silencio e sen dificultade. 

CCL 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 

capacidade de selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de expresar 

preferencias.  

LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e capacidade 

de seleccionar textos do seu interese. 

CCL 

 LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas feitas. 

CCL 

CSC 

CAA 

CSIEE 



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. 
 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 

que permitan narrar, describir e resumir emocións 

e informacións relacionadas con situacións cotiás 

e aqueles que sexan característicos dos medios 

de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios 

da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 

convivencia,avisos, instrucións… 

CCL 

CAA 

CD 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 

en calquera soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as 

normas básicas de presentación establecidas: marxes, 

disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 

interliñado… en calquera soporte. 

CCL 

CD 

CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e como medio de obtención e 

coñecemento. 

CCL 

CSC 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 

ortográficas xerais e as de acentuación en 

particular, apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas 

básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da ortografía 

para asegurar unha correcta comunicación escrita entre 

as persoas falantes dunha mesma lingua e para garantir 

unha adecuada interpretación dos textos escritos. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 

puntuación, así como construír correctamente as 

oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 

producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas 

súas producións. 

CCL 

B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con 

certa autonomía. 

LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en 

papel ou dixital. 

CCL 

CAA 

CD 
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B4.8. Valorar a lingua galega dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da 

realidade plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 

infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, en diferentes soportes. 

CCL 

CCEC 

CD 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual e en diferentes soportes. 

CCL 

CCEC 

CD 

B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertence 

uns textos dados. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen 

uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

CCL 

CCEC 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos:  

- Escritos 

- Orais 

- Observación sistemática 

- Outros 

Instrumentos: 

- Caderno do alumnado 

- Actividades de expresión escrita reenviadas para ser correxidas e cotexadas. 

- Actividades interactivas e autoavaliables 
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- Vídeos explicando oralmente a impresión de libros lidos. 

- Rexistro da realización de tarefas e actividades propostas 

- Rúbricas trimestrais das competencias 

- Informe individualizado 

- Coordinación coas familias a través das canles así determinadas entre titor e familia 

(correo electrónico, aula virtual, teléfono, Abalar, web do centro, videochamadas,…) 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

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. 

 

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

Actividades As actividades que se plantexan para este 3º trimestre, seguen a liña de plantexada durante o curso, 
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polo que os alumnos e alumnas xa están afeitos a realizar, aínda que algunhas están adaptadas á 

situación que estamos vivindo, reducindo o traballo grupal e formentando a autonomía, tratando de 

facelas motivadoras e atractivas. 

 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade): 

A metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, 

e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención 

ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante 

o desenvolvemento de tarefas actividades que propicien a aprendizaxe autónoma. 

Partirase de experiencias e aprendizaxes previas do alumnado e terase en conta os seus 

diferentes ritmos. Fomentarase o traballo que favoreza a consolidación e o reforzó de contidos xa 

traballados, e ampliación daqueles que sexa posible. 

En canto ao alumnado con conectividade, realizouse o envío e o seguemento do 

desenvolvemento das tarefas propostas a través da aula virtual do centro, así como a través  do 

correo electrónico ou outras redes sociais concretadas entre titor/a e familias. 

En canto ao alumnado sen conectividade, facilitáronselle as propostas de actividades e tarefas 

desde o propio centro educativo, actuando o equipo directivo como intermediario entre as titoras e 

as familias. 

Materiais e recursos 

O material que se empregará será o material propio do alumnado co que traballou ao longo do curso, 

material da súa vida cotiá, obxectos e recursos que poidan ter na casa, adaptándonos á situación de 

cada familia en particular. Debido á dificultade por parte dalgunhas familias de acceder a material ou 

recursos TIC´s, as tarefas serán flexibles e accesibles para todos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.  

Páxina web, abalarmóbil, correo electrónico, aula virtual, teléfono, aplicacións de mensaxería instantánea, 

aplicación videoconferencia (webex), redes sociais da ANPA. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 

 


