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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles LINGUA CASTELÁ 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 
correcta. 

Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos 

Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e destacando as ideas 
principais e secundarias nos distintos tipos de textos 

Elabora resumos de textos lidos 

Aplicar os coñecementos básicos sobre 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. 

Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os 
verbos. 

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

-Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 
arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 
-Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 
-Identifica as como unidades de significado completo. Recoñece a oración 
simple, diferencia suxeito e predicado. 

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

-Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun 
texto. 
-Aplica as normas do uso da til. 

Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas da 
área. 

Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e 
informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información 
de diferentes fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e 
expresando conclusións. 

Producir textos con diferentes intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras 
ortográficas coidando a caligrafía, orde e presentación. 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles LINGUA GALEGA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen 
na aula amosando valoración e respecto polas normas 

Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e 
realizar inferencias determinando intencións e dobres sentidos 

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, 
expositivo e argumentativo). 

Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 
Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa 
unha linguaxe non sexista. 

Producir textos 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 comunicación 

Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou 
dos medios de comunicación 

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua. 

-Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, 
conxunción e interxección. 
-Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos 
verbos. 
-Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus 
complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e 
número e recoñece os complementos do nome. 

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

Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

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

Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono 



2 Avaliación e cualificación. 

Procedementos Instrumentos de avaliación 

         

 

Probas escritas 

 

 Resolución de exercicios  

 Resolución de casos prácticos 

 Realización de fichas 

 Resposta a preguntas ou cuestións 

Probas orais 
 Exposición dun tema  

 Resposta a preguntas 

 Lectura expresiva 

 

Traballos individuais. 

 

 Traballos de investigación e experimentación 

 Análise das actividades realizadas a través de fotografías  

ou  escaneo dos cadernos 

 Postas en común 

 Presentacións 

 Debates 
 

Traballos en grupo 

Traballo na aula  Listas de control 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A cualificación será de 0 a 10. Para establecer a cualificación teranse en 

conta os seguintes elementos: 

1. Observación e análise de tarefas desenvoltas .    50% da cualificación 
 Observación. 30% da cualificación deste apartado. 

o Intervencións orais dos alumnos 
o Participación activa nas videoconferencias 
o Respecto polo material, compañeiros/as, mestre/a e normas 

de convivencia 
o Constancia, interese  e esforzo 

 
 Traballo individual. 10% da cualificación deste apartado. 

o Presentacións 
o Realización de tarefas no tempo previsto 
o Atención e interese demostrado 

 
 Traballo en grupo. 10% da cualificación deste apartado. 

o Respecto ás normas de traballo en equipo 
o Aportacións ao grupo 



o Respecto e valoración das aportacións dos compañeiros/as 
o Realización de tarefas no tempo previsto 

 
 

2. Probas escrita . 50% da cualificación 
 

o Elaboración de fichas 
o Realización de traballos 

 
Para aprobar a materia deberá obterse unha cualificación mínima de 5.  
 

Na nota final terase en conta a nota media das avaliacións anteriores  e o traballo 

que se realice na 3ª avaliación. Valorarase positivamente, subindo 1 punto máximo 

ao alumnado que realice todas as tarefas propostas. 

 

RECUPERACIÓN 
 
O alumno/a que non alcance os obxectivos propostos: 

a. Rectificará a súa actitude si esa é a dificultade. 
b. En caso de que o mestre/a o estime oportuno fará aqueles traballos 

que non fixo ou que fixo mal. 
c. Nas proba escritas principalmente nas fichas que se realizan de 

cada avaliación incluiranse preguntas correspondentes á avaliación 
anterior, de xeito que os alumnos/as poidan recuperar este 
apartado da cualificación global. Tamén se valorará o cambio de 
actitude e o traballo desenvolvido para recuperar cada avaliación 
durante o trimestre seguinte. 

 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

Neste caso, debido ao estado de alarma e non poder ir á escola, terá gran importancia 

as clases realizadas por videoconferencia, estas clases realizaranse os mércores e os 

venres ás 11 h , utilizando os medios que a xunta de Galicia a establecido. Tentando 

levar a mesma dinámica de aula, só que agora desde casa. 

Dependendo de factores, tales como o nivel de coñecementos iniciais, a natureza 

propia do grupo, o ritmo de desenvolvemento dos contidos, a disposición do 

alumnado, utilizaranse uns ou outros procedementos didácticos. Preténdese que as 

distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo para obter o 

maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 



 

Realizaranse actividades de: 

• Actividades de introdución/ motivación: que nos permitirán coñecer as ideas 

previas que os alumnos teñen sobre os novos contidos e para espertar a motivación en 

relación estes. 

• Actividades de desenvolvemento: o alumno entra en contacto cos contidos. 

• Actividades de consolidación: permitirán aos alumnos afianzar e aplicar as 

aprendizaxes asimiladas. 

• Actividades de reforzo, que realizarán aqueles alumnos que presenten 

dificultades para asimilar os contidos traballados, e actividades de ampliación, que 

permiten que os alumnos que asimilaron os contidos satisfactoriamente poidan seguir 

construíndo coñecementos. 

• Actividades de avaliación: aínda que calquera actividade é susceptible de ser 

avaliada, formularemos ao grupo actividades específicas que nos permitan avaliar as 

aprendizaxes acadadas nun momento concreto. 

MATERIALES 

En canto os materiais utilizados serán: 

 Libro de texto 

 Libro dixital 

 Fichas 

 Vídeos de youtube 

4.Información e publicidade 

Toda a información farase chegar a través da páxina web do centro, e as familias a 

través de avalar e os correos electrónicos. 

 


