
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.5. Recoñecer o tema e as 
ideas principais dos textos 
orais, e identificar ideas ou 
valores non explícitos 
accesibles á súa idade. 

LCB1.5.1. Comprende a 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 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de 
textos orais atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos). 

B2.1. Ler, en voz alta e en 
silencio, diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada. 

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados á súa 
idade con velocidade, fluidez e 
entoación adecuada. 

LCB2.1.2. Lee en silencio coa 
velocidade adecuada textos de 
diferente complexidade. 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de 
diferente tipoloxía e adecuados a súa 
idade, reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 

B2.3. Ler por propia iniciativa 
e con diferentes finalidades 
textos de tipoloxía diversa. 

LCB2.3.2. Le voluntariamente en 
función dos seus gustos e finalidade 
persoal. 

B3.1. Producir textos segundo 
un modelo con diferentes 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da 
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intencións comunicativas, con 
coherencia, aplicando as 
regras ortográficas e coidando 
a caligrafía, a orde e a 
presentación. 

vida cotiá e do ámbito social e 
escolar, atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos): diarios, 
cartas, correos electrónicos, noticias, 
contos, folletos informativos e 
literarios, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, 
normas... 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando 
as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

LCB3.1.6. Presenta os seus textos 
con caligrafía clara e limpeza. 

B3.6. Favorecer a través da 
linguaxe a formación dun 
pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, 
utilizando de xeito habitual, unha 
linguaxe non sexista e respectuosa 
coas diferenzas. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación de modo 
eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e 
as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar 
e ilustrar os textos, buscar 
información, crear táboas e gráficas 

B4.1. Aplicar os 
coñecementos básicos sobre 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as 
categorías gramaticais pola súa 
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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. 

función na lingua: presentar ao nome, 
substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os 
tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do 
modo indicativo e subxuntivo de 
todos os verbos ao producir textos 
orais e escritos. 

B4.2. Desenvolver as 
destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa 
sinónimos, antónimos, polisémicos, 
homófonos, frases feitas na súa 
expresión oral e escrita. 

LCB4.2.2. Recoñece palabras 
compostas, prefixos e sufixos e crea 
palabras derivadas. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de palabras nun 
texto. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple 
en textos sinxelos e distingue suxeito 
e predicado. 

B4.4. Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión 
oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as 
normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de 
acentuación e clasifica as palabras 
dun texto. 
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LCB4.4.4. Utiliza os signos de 
puntuación nas súas producións 
escritas. 

B4.5. Utilizar programas 
educativos dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas 
educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios 
da súa idade, como apoio e reforzo 
da aprendizaxe. 

B5.1. Valorar os textos 
literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e 
información e consideralos 
como un medio de 
aprendizaxe e 
enriquecemento persoal. 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as 
características fundamentais de 
textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

B5.3. Coñecer e valorar os 
recursos literarios da tradición 
oral: poemas, cancións, 
contos, refráns, adiviñas. 

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos 
retóricos e métricos básicos propios 
dos poemas. 

B5.4. 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. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos 
literarios (contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de 
pautas ou modelos dados. 

B5.5. Participar con interese 
en dramatizacións de textos 
literarios adaptados á idade 
ou de produción propia. 

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á súa idade ou de 
produción propia. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos e instrumentos de avaliación obedecerán, en todo 

momento, ao establecido nas táboas do anterior punto desta 

programación. Para establecer a ponderación correspondente, algúns 

deles serán os seguintes: 

• Documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais, interpretacións e 

dramatizacións ou elaboracións multimedia. 

• Traballo de casa. 

• Observación directa do esforzo, actitude positiva e disposición ante os 

contidos traballados. 

• Elaboración de proxectos individuais. 

• Todos aqueles procedementos e instrumentos que, en función da 

normativa vixente e en concordancia cos contidos e obxectivos 

programados, sexan necesarios para a correcta e óptima avaliación do 

alumnado. 

 

O grao mínimo de consecución dos estándares avaliables de aprendizaxe 

para superar as diferentes materias que imparto establecerase en 

función das posibilidades, capacidades e coñecementos previos do 

alumnado, cun carácter individualizado e personalizado, onde primará a 

atención á diversidade. Por outro lado, o alumando deberá demostrar a 

adquisición dos coñecementos descritos nos contidos, o alcance dos 

diferentes obxectivos propostos para a Educación Primaria nas distintas 

áreas e a superación, en maior ou menor medida, dos estándares 

avaliables de aprendizaxe. 

 

Estes criterios de avaliación terán carácter  diagnóstico  e  formativo,  e 

permitirán  as  adaptacións  necesarias  das programacións  didácticas  do  

seguinte  curso  2020-2021. 

Cualificación final 

A avaliación será continua considerando en conxunto as avaliacións de 
todo o curso, valorando especialmente o grado de desenvolvemento das 
aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente citadas. 
Realizarase a media aritmética das cualificacións no dous primeiros 
trimestres valorando positivamente a evolución ao longo do curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades  desenvolvidas no 3º trimestre serán de  
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte 
do seu alumnado. Na medida do posible deseñaranse  actividades  
globalizadoras  e  interdisciplinares,  promovendo o traballo 
individual e a aprendizaxe significativa. 
O alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias 
imprescindibles  nos  dous  primeiros  trimestres  do  curso,  recibirá 
propostas de actividades que lles axuden a adquirilas e superar a 
materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan 
continuar o seu itinerario formativo con normalidade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Principios metodolóxicos: 
Actividade e experimentación, participación, motivación, 
personalización, inclusión, interacción, significatividade, 
funcionalidade, globalización, etc... que requirirán do uso de 
modelos metodolóxicos: discursivo/expositivo, experimental, 
obradoiros, aprendizaxe cooperativa, traballo por tarefas, traballo 
por proxectos, etc... 
 
Farase un especial esforzo para identificar o alumnado que carece 
de medios de conexión  dixital   e  facilitaráselle  o  uso  de  distintos  
tipos  de dispositivos adecuados para a atención educativa a este 
alumnado. 
 
 

Materiais e recursos 

Empregaranse materiais proporcionados polas editoriais, 
enfocado no reforzo dos contidos das dúas primeiras avaliacións. 
 
Edixgal como base para difusión das tarefas entre o alumnado. 
Abalar para a comunicación coas familias. 
 
Creación de materiais propios e específicos para o traballo dos 
contidos e dos estándares de aprendizaxe mencionado 
anteriormente, recibindo unha resposta por parte do alumnado 
para a posterior valoración do seu esforzo persoal e da calidade 
do traballo presentado, resolvendo dúbidas, facendo correccións 
e presentando propostas de melloras individuais en función das 
necesidades de cada alumno ou alumna. 
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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.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


