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 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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler palabras, frases e pequenos textos.  Le palabras, oracións e textos sinxelos acadando a 
velocidade e ritmo axeitado. 

Escribir palabras e pequenas oracións. 
 

 Recoñece a relación entre son e grafía. 

 Ordea sílabas para formar unha palabra. 

 Ordea palabras para formar unha oración. 

 Escribe palabras e pequenas oracións formadas polos 
grupos consonánticos (br,tr,fr,pl,bl,gl...). 

 Elabora pequenas oracións con coherencia. 

 Escribe pequenas oracións iniciándose na separación de 
palabras. 

Comprender ilustracións, oracións e pequenos 
textos 

 Interpreta e comprende de maneira xeral, a información 
de ilustracións. 

 Comprende o contido de oracións e pequenos textos. 

Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas 
máis sinxelas. 

 Utiliza maiúscula ao inicio de frase e o punto final ao 
rematar. 

 Emprega correctamente as grafías z-c, as grafías c-qu e o 
son g, gu,gü. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Rexistro dos traballos enviados (Gmail, liveworksheet). 
- Comunicación das familias dos traballos realizados. 

Instrumentos: 
-Correo Gmail. 
-Abalar Móbil. 
-Outros medios de comunicación: Whatsapp,teléfono nalgúns casos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota da 2ª avaliación, incrementada da seguinte maneira: 
-Os que realicen as tarefas diariamente e amosan moito interese e esforzo pola súa resolución.1,25 puntos. 
-Os que realizan as tarefas habitualmente, e amosan certo interese e esforzo pola súa resolución:0,75 puntos. 
- Os que realizan as tarefas de maneira esporádica e amosan algo de interese e esforzo pola resolución.0,25 puntos. 
- Os que non realizan case nada ou nada nin amosan interese algún:0 puntos. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

Documento da programación na páxina web do centro,  Abalar Móbil, 
whatsapp (en casos concretos) e correo GMAIL. En casos necesarios 
recurrirase a través de chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  
As actividades serán propostas, durante o trimestre, diariamente. Estas 
terán carácter de repaso. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

 Alumnado con conectividade .(portátil e conexión de 
rede, tablet ou smarphone):  as propostas poden velas 
no blogue de primeiro, e aqueles que dispoñan das 
tarefas propostas, en formato papel; as imaxes do 
traballo remítenas a través de correo electrónico ou 
puntualmente a través de whatsapp. Aqueles que non 
dispoñan das tarefas, en formato papel, teñen esta 
mesma tarefa, integrada na plataforma de 
LIVEWORKSHEET, realizándoa de xeito interactivo e 
virtual; e quedan rexistrados na nosa conta os 
resultados do realizado polo alumno. 

 Alumnado sen conectividade. Non hai casos. 

Materiais e recursos 

-Ordenador, tablet ou smartphone. 
-Páxina web da plataforma interactiva Liveworksheet. 
- Sistema de comunicación electrónica:correo electrónico, mensaxería 
instantánea. 
-Tres caderniños de lectoescritura (Leo 9, Leo Frases, Leo 10 e 11). 

 

 


