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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Ler e comprender texto escritos. Lee textos de forma fluída entendendo as ideas principais 
Comprender discursos e textos orais. 
Recoñecer palabras: sinónimas, antónimas e 
polisémicas. 

Realiza actividades diversas aplicando os conceptos de 
sinonimia, antonimia e polisemia. 

Coñecer e usar as normas ortográficas: mp, mb, 
r, rr,g,gu, gü, j,c, qu,k, z 

Aplica na escritura habitual as regras ortográficas de mp, 
mb, r, rr,g,gu, gü, j,c, qu,k, z 

Comprender o concepto de oración e algunhas 
das súas clases: afirmativas, negativas, 
interrogativas e exclamativas. 

Exprésase oralmente e por escrito a través de oracións e 
pequenos textos empregando o punto e os signos de 
interrogacion e de exclamacion. 

Utilizar a linguaxe oral e escrita como medio de 
comunicación. 

Emprega a linguaxe oral e escrita para comunicarse a 
través oracións , ideas, discursos , textos.. 

Coñecer o concepto de lingua e diferenciar as 
linguas empregadas en Galicia 

Coñece o concepto de lingua e diferencia a galego e os 
castelán a nivel oral e escrito. 

Comprender conceptos de : son, letra, sílaba, 
palabra. 

Ordena palabras alfabéticamente, separa palabras en 
sílabas  diferenciando sílaba tónica e átona e clasifica as 
palabras según o número de sílabas. 

Diferenciar os tipos de punto e a coma como 
separación de series. 

Diferencia e utiliza nos textos os tres tipos de puntos: 
seguido, aparte e final. 
Emprega a coma  para separar elementos de  
enumeracións. 

Coñecer os conceptos de: 
 substantivo ( propio e común) 
adxectivo 
artigo 
 así como diferenciar o seu xénero e número. 
 

Distingue  substantivos comúns e propios 
Localiza nun texto substantivos, adxectivos e artigos . 
Realiza actividades de cambio de xénero e número. 
Constrúe  oracións baixo indicacións da gramática 
estudada. 

Empregar o dicionario e saber os seus usos Coñece o uso do dicionario e localiza palabras nel 
Escribir diferentes tipos de textos: descripcións, 
resumos, narracións, pareados…  

Escribe pequenos textos seguindo unha estrutura e 
aplicando as regras ortográficas estudadas. 
Recoñece a rima e constrúe pareados sinxelos. Diferenciar textos poéticos de narrativos. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación e análise das informacións recibidas a través dos envíos documentais:fichas,  
imaxes, audios e videos das actividades propostas. 
-Informacións nas comunicacións grupais con videoconferencia ou audio. 
 

Instrumentos: 
1. whatsapp : audio , escrito  e se é necesario videochamada. 
2. Plataforma CISCO WEBEX 
3. Chamadas telefónicas. 
4. Outros medios de comunicación posibles con cada alumno ou alumna. 

Cualificación 
final 

Seguindo o procecemento de avaliación continua, teremos en conta as cualificacións obtidas na 
2ª avaliación . 
Ademáis valoraremos positivamente a participación nas diferentes actividades  durante este 
período non presencial, podendo verse incrementada a nota  ata o máximo de 1 punto sempre e 
cando a entrega fose igual ou superior ao 50% das tarefas propostas. 
** Esta participación nunca será valorada de forma negativa. 
** Non se terán en conta na cualificación final aquelas actividades que inclúan contidos de 
ampliación 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
- Ler e comprender texto escritos. 
- Comprender discursos e textos orais. 
- Coñecer e usar as normas ortográficas: mp, mb, r, rr,g,gu, gü, j,c, qu,k, z 
- Utilizar a linguaxe oral e escrita como medio de comunicación. 
- Coñecer o concepto de lingua e diferenciar as linguas empregadas en Galicia. 
- Escribir e diferenciar diferentes tipos de textos: descripcións, resumos, narracións, pareados… 
- Empregar o punto e a maiúscula nas oracións e textos. 
- Diferenciar nomes propios e comúns. 

Criterios de cualificación: 
 
Seguindo o procecemento de avaliación continua, teremos en conta as cualificacións obtidas na 
2ª avaliación . 
Ademáis valoraremos positivamente a participación nas diferentes actividades  durante este 
período non presencial, podendo verse incrementada a nota  ata o máximo de 1 punto sempre e 
cando a entrega fose igual ou superior ao 50% das tarefas propostas. 
** Esta participación nunca será valorada de forma negativa. 

** Non se terán en conta na cualificación final aquelas actividades que inclúan contidos de 
ampliación 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

- Observación e análise das informacións recibidas a través dos envíos documentais:fichas,  
imaxes, audios e videos das actividades propostas. 
-Informacións nas comunicacións grupais con videoconferencia ou audio. 
** Farase un seguemento individualizado a través de Whatsapp  das actividades de repaso e 
reforzo suxeridas a cada alumno/a según as necesidades que cada un presente. 
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Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase desta adaptación de programación ao alumnado e ás familias e darase 
publicidade do documento na Web do centro e través das canles de comunicación 
empregadas habitualmente:  mensaxería Abalar Móbil, whatsapp e 
videoconferencias. 
 En casos puntuais, farase 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 propostas teñen carácter interdisciplinar, lúdico e motivador , 
incidindo á súa vez no repaso e reforzo dos contidos tratados nos períodos 
anteriores. Moitas delas son propostas á través de vídeos de  contos , 
receitas, documentais, cancións etc ( a proposta da mestra pero elixidos e 
grabados polo alumnado) co fin de traballar aspectos de diferentes materias. 
 Nalgún caso faranse pequenas ampliacións de contidos previamente 
afianzados. 
 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e 
sen conectividade) 

Utilizamos unha metodoloxía activa e globalizadora partindo da realidade 
máis cercana ao alumnado ( recursos e intereses amosados) . En moitos dos 
casos a través das diferentes actividades ( desafíos, , contos …) propoñemos 
que o alumnado poida interactuar entre sí .  
 
Diariamente publícanse no blog do centro as actividades ( alternando un día 
en lingua galega e outro día en  lingua castelá ). Dito comunicado tamén 
se fai cada día a través de Abalar Móbil e whatsapp co fin de chegar a todo o 
alumnado que se conecta, según os casos, mediante portátil, tablet ou 
smarphone. 
O alumnado remite tamén diariamente ( dentro dun amplo horario para 
atender ás diferentes situacións personais )  as actividades realizadas de 
maneira privada á mestra e en ocasións compartidas con todo o grupo ( co fin 
de interactuar) 
Co resultado de moitas das actividades elabóranse documentos conxuntos, 
imaxes e videos que se publicitan posteriormente na canle de Youtube do 
centro , na Web e no facebook, co fin de seguir motivando a participación e 
facela visible a toda a comunidade educativa. 
Quincenalmente realizamos videoconferencia coa clase, para repasar 
actividades, valorar as súas experiencias, e motivalos na situación actual. 
 

Materiais e recursos 

-Ordenador,  tablet ou smartphone 
-Distintos recursos on line ( videos, retos, xogos, fichas, imaxes…) 
-Sistemas de comunicación electrónica:  mensaxería , videoconferencia, audios, 
chamadas telefónicas. 
- Libros de texto , dicionarios e caderniños. 
- Outros materiais funxibles: cartolinas , papeis de cores… 
 

 

 

 


