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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

. Facer hipóteses sobre o significado de palabras 
sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva 
precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

Diferencia polo contexto o significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas en textos significativos. 

Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos 
orais sinxelos 

Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as 
ideas principais. 

Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). Resume de forma global entrevistas, noticias e debates 
infantís procedentes dos medios de comunicación. 

. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situación de aprendizaxe individual ou colectiva. 

Reproducir textos axeitados á súa idade, os seus 
gustos e intereses, utilizando con creatividade as 
distintas estratexias de comunicación oral. 

Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses. 

Valorar os medios de comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller 
información. 

. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando 
modelos. 

Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís 
procedentes dos medios de comunicación. 

. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, 
diferentes tipos de textos apropiados á súa idade 

Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos 
do ámbito escolar e social. 

Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e 
reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

Utilizar estratexias para a comprensión de textos 
sinxelos de diversa tipoloxía Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das 

ilustracións redundantes.  

. Identifica as palabras clave dun texto. 

Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un 
texto. 

. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e 
ilustracións coa información que aparece no texto. 

Interpreta mapas conceptuais sinxelos. 

. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no 
seu traballo escolar. 

Producir textos segundo un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 
presentación 

. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e 
social atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 
informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas…. 

. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión 
básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

. Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, utilizando 
soporte papel e informático sobre tarefas ou proxectos realizados. 

. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 
Elaborar proxectos  sobre diferentes temas do seu 
interese. 

. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, 
anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a 
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súa compresión ou mellorar a súa presentación. 
Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas 
a través do uso da lingua 

Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases 
feitas na expresión oral e escrita. 

 Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 

Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao producir textos orais 
e escritos 

Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición 
oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas 

. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos poemas 

. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e 
sinónimos en textos literarios. 

. 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. 

. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
observación das actividades realizadas, interacción profesora-alumno/a, participación 
activa. 
 

Instrumentos: 
 
rexistros de entrega de tarefas, listas de control, chamadas telefónicas, videoconferencias  
co alumnado, autoavaliacións e coavaliacións. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Seguindo o procedemento da avaliación continua, globalizadora e formativa teremos en 
conta a calificación obtida na segunda avaliación, de xeito que nunca será inferior a esta, 
polo que o traballo realizado neste período non presencial polo alumnado terase en conta 
positivamente ata un máximo de 1 punto sempre que 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 actividades que inclúan contidos de 
amplicación. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

seguiranse os criterios establecidos na programación para as diferente áreas. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Terase en conta positivamente a participación e a entrega das actividades propostas polos 
mestre e mestras ata un máximo de 1 punto. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Observación con rexistro de datos, interaccións mestre -alumno/a, listas de control, 
rexistros de actividades e participación. Reforzarase a este alumnado con medidas de apoio 
educativo necesarias en funcións dos informes individualizados emitidos. 
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Información e publicidade 

Información ao alumnado 
e ás familias 

As familias terán acceso a cualificación dos seus fillos e fillas que estará 
dispoñible na páxina web do centro. 
O contacto coas mesmas é fluído a través das canles abalar, whastapp, 
correo electrónico e videochamadas e videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

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

Actividades  

As actividades propostas teñen un carácter competencial e 
globalizador da aprendizaxes de xeito que se traballan múltiples 
contidos curriculares. Nelas preténdese que o alumnado adquira 
competencias básicas a partir do repaso dos contidos traballados 
na aula. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

As actividades envianse diariamente a partir dos soportes abalar, 

whastapp, correo electrónico, chamadas telefónicas . O alumnado 

recibe estas estas propostas de traballo e envía as súas actividades 

a través de fotografías, audios, vídeos que os mestres e mestras 

revisamos diariamente para poder enviarlles correccións das 

mesmas. Nas propostas de actividades enviadas téñense en conta 

os seguintes principios metodolóxicos. 

1.  coñecementos previos do alumnado. 

2.  os intereses dos alumnos e alumnas. 

3. Carácter lúdico e competencial. 

4. Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

5. Globalizar as ensinanzas e os contidos de aprendizaxe. 

6. Adaptación aos medios tecnolóxicos e diferentes ámbitos 

socioeconómicos e situacións persoais do alumnado. 
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7. Garantir a participación dos pais para posibilitar unha 

continuidade no traballo así como dos distintos profesionais 

que interveñen na atención educativa. 

Materiais e recursos 

Para comunicarnos co alumnado e familias empregamos whastapp, 
videoconferencias, abalar, e correo electrónico.  
 
Algún alumnado conta con ordenadores e conexión a Internet. 
Nalgúns casos que isto non é posible empréganse as chamadas 
telefónicas e emprégase o teléfono móbil con datos móbiles. 

 


