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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

 Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar activamente, recoller datos, 
preguntar e repreguntar, participar  nas 
enquisas e entrevistas e expresar oralmente 
con claridade o propio xuízo persoal, de 
acordo coa súa idade. 

 Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez 
e entoación adecuada.  

 Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos de diversa índole. 

 Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e 
responsable para a procura e tratamento da 
información 

 Producir textos con diferentes intencións 
comunicativas con coherencia, respectando a 
súa estrutura e aplicando as regras 
ortográficas coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

  Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de 

• Emprega conscientemente recursos lingüísticos 
e paralingüísticos para comunicarse nas 
interaccións orais, participando activamente en 
distintas situacións de comunicación. 
• Amosa unha actitude de escoita atenta e unha 
comprensión xeral, de acordo a o seu nivel 
educativo. 
• Comprende diferentes tipos de textos. 
• Identifica o tema, as ideas principais e as 
secundarias dun texto elaborando resumos e 
esquemas. 
• Reproduce de memoria textos breves literarios 
e non literarios. 
• Le en silencio e en voz alta coa velocidade, 
fluidez e entoación adecuada textos de diferente 
complexidade e tipoloxía. 
• Formula hipóteses sobre o contido a partir do 
título e das ilustración. 
• Emprega a biblioteca para localizar un libro 
determinado e expón o argumento. 
• Escribe textos de variada tipoloxía con 
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distinta índole: planificación, textualización,  
revisión e reescritura, utilizando esquemas e 
mapas conceptuais, aplicando estratexias de 
tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e 
corrección, revisándoos para melloralos e 
avaliando, coa axuda de guías, as producións 
propias  e alleas. 

 Utilizar as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas 
producións. 

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

 Utilizar programas educativos dixitais para 
realizar tarefas  e avanzar na aprendizaxe. 

 Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de  lecer e información e 
considerala como un medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal de máxima 
importancia. 

 Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos, poemas, 
adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais. 

  Valorar a literatura en calquera lingua, 

coherencia e cohesión respectando as normas. 
• Reproduce textos ditados respectando as 
normas básicas de ortografía. 
• Valora as súas producións escritas e as dos 
compañeiros. 
• Identifica todas as categorías gramaticais pola 
súa función na lingua. 
• Coñece os tempos simples e compostos, 
conxúgaos e úsaos con corrección. 
• Utiliza axeitadamente o dicionario. 
• Aplica correctamente as normas básicas de 
acentuación. 
• Utiliza unha sintaxe adecuada ó seu nivel 
educativo. 
• Distingue entre prosa e verso e coñece as súas 
características. 
• Distingue aprecia e valora a linguaxe poética. 
• Realiza dramatizacións empregando a linguaxe 
e paralinguaxe necesaria. 
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especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 

**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. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: Tarefas diversas realizadas polo alumnado nas actividades propostas a través de 

Edixgal, participación do alumno/a durante todo o proceso: preguntando dúbidas, participando en 

foros, utilizando programas dixitais para resolver as tarefas… 

Instrumentos: Rexistro individual do traballo realizado (escrito), rúbricas dos traballos, rúbrica das 

competencias clave do curso e informe individualizado de final de etapa. 

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, 
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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 

Lectura dos temas propostos, resolución de actividades para reforzar o aprendido, desenvolvemento de técnicas 

metacognitivas (esquemas, resumos, mapas conceptuais...), participación en foros para compartir os contidos 

traballados e visualización de documentación audiovisual para elaborar traballos. 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen conectividade): 

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa, e dirixida ao logro 

dos estándares e das competencias clave. Neste sentido prestaremos atención ao desenvolvemento de 

metodoloxías que permitan integrar os elementos do currículo mediante o desenvolvemento de tarefas e 

actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real. 

Para aquel alumnado que dispoña de conexión a internet, subirase na plataforma Edixgal unha proposta semanal de 

actividades cada luns, sempre que sexa lectivo segundo o calendario escolar 2019/2020. Facendo ó longo da 

semana un seguimento destas tarefas, resolvendo dúbidas e corrixindo, tanto de forma individual como colectiva. 

Aquel alumnado que non dispoña de conexión a internet recibirá as tarefas de forma impresa. Para iso 

comunicámonos coa dirección do centro educativo para informar sobre ó alumando que se encontra nesta 

situación. Ademais, enviaremos todas as tarefas ó centro para que poidan ser impresas e enviadas ó seu domicilio. 

Establecendo os medios de comunicación máis cómodos e axeitados, coa familia e alumno/a, para resolver dúbidas 

e facer o seguimento do traballo . 
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Aplicando o principio de flexibilidade no recepción das actividades e nos prazos propostos. E extremando o coidado 

para apoiar os estudantes e as súas familias, así como para facer posible o desenvolvemento das súas tarefas 

respectivas en condicións que promovan o seu benestar. Tal e como indica o artido 2 das 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. 

Materiais e recursos 

Humanos. Explicación do titor/a e comunicación bidireccional co alumnado,  amosando dispoñibilidade para 

resolver dúbidas individuais e colectivas, segundo as necesidades. 

Materiais. Ordenador para acceder a: os temas das editoriais de Edixgal, foros,  esquemas e resumos de reforzo, 

vídeos online, xogos e recursos educativos, fichas escritas (poderán ser impresos para o alumnado sen conexión). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

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

sociais da ANPA. 

Publicidade Páxina web do centro. 

 

 
 


