
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1. Comprender textos orais 
sinxelos procedentes da radio, 
da televisión ou da internet, 
identificando os aspectos xerais 
máis relevantes así como as 
intencións, valores e opinións 
explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo, 
procedentes da radio, da televisión 
ou de internet, identifica 

B1.4. Comprender e producir 
textos orais propios do uso 
cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da 
clase e extrae, de xeito global, as 
ideas máis destacadas. 

LGB1.4.5. Identifica o grao de 
formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a súa 
produción. 

B1.12. Usar, de maneira xeral, 
unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, 
unha linguaxe non sexista. 

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, 
unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas. 

B1.13. Recoñecer, de maneira 
global, e valorar as diferenzas 
dialectais orais da lingua galega. 

LGB1.13.2. Valora as diferenzas 
dialectais orais da lingua galega 
como un símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e o estándar 
como variante unificadora. 

B2.1. Comprender, buscar, 
localizar e seleccionar 
información explícita en textos 
escritos de soportes variados 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou 
propios de situacións cotiás. 
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(webs infantís, libros, carteis) e 
iniciar a realización de 
inferencias para determinar 
intencións e dobres sentidos 
bastante evidentes. 

LGB2.1.7. Emprega o dicionario 
para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos. 

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, 
selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento. 

B2.3. Realizar o subliñado das 
ideas principais dun texto 
sinxelo, e esquematizar e 
resumir o seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das 
ideas principais dun texto sinxelo. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 
texto sinxelo. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a 
información nun texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información para localizar e 
seleccionar a información nun texto 
sinxelo adecuado á súa idade. 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información para organizar a 
información dun texto sinxelo 
adecuado á súa idade. 

B2.10. Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola 
lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación. 

B3.2. Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir, resumir, 
explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións 
relacionadas con situacións 
cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida 
cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, notas e invitacións 

LGB3.2.2. Redacta textos 
xornalísticos (noticias, crónicas, 
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comunicación. reportaxes, entrevistas) e (anuncios 
e carteis), imitando modelos 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 
e empregando algúns elementos 
básicos de cohesión, usando 

B3.4. Elaborar textos breves e 
sinxelos con creatividade. 

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos 
de carácter creativo. 

B3.7. Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos 
textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, 
interliñado… en calquera soporte. 

B4.2. Coñecer e aplicar, de 
forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as 
normas de acentuación xerais e de 
acentuación diacrítica e aprecia o 
seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as 
normas ortográficas, aplicándoas 
nas súas producións escritas con 
especial atención nas regras do h, 
b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. 

B4.3. Utilizar correctamente as 
regras de puntuación, así como 
unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con corrección 
os signos de puntuación, facendo 
unha valoración dos resultados. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a 
partir do uso do dicionario e do 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o 
dicionario en papel ou dixital para 
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traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a 
lingua. 

buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa 
segundo cada contexto e 

B5.1 Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura 
popular galega e da literatura 
galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da 
literatura oral galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

B5.3. Identificar as 
características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, 
así como temas recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as 
características principais dos 
diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. 

B5.6. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como vehículo 
de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de 
gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso 

B5.7. Amosar interese, respecto 
e tolerancia ante las diferenzas 
persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por 
coñecer outras costumes e formas 
de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 
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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. 


