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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 A comunicación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Utiliza est                                                    
                                                                    
                                                                       
                             

 Coñecer os principios elementais do proceso de comunicación. si si Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo  e repaso. 

 RA1  Identificar os rasgos distintivos da comunicación verbal e a 
comunicación non verbal. 

non si Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

 RA1  Recoñecer as principais funcións da linguaxe nos enunciados. si si Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo  e repaso 

 RA1  Interpretar, planificar e participar en entrevistas orais. non si  

 RA1  Identificar as unidades da lingua. non si  

 

Nº Unidade didáctica 

2 Lingua e sociedade 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar  Interpretar noticias orais e escritas e determinar a súa estrutura e as si si Actividades correspondentes á UD 2 no 
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información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias 
de lectura comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito 
estruturado e progresivo.  

 RA1 

súas características principais. dossier de actividades de reforzo, repaso e 
recuperación. 

 RA1 

 RA2 

 Diferenciar os conceptos de linguaxe, lingua e fala. si si Actividades correspondentes á UD 2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

 RA1 

 RA2 

                                                non si Actividades correspondentes á UD 2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

 RA2  Interpretar e elaborar descricións. si si Actividade de produción de textos da UD2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Os tipos de textos: narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos, dialogados. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2  Identificar os principais tipos de textos segundo a forma de discurso 
predominante e segundo a intención do emisor. 

si si Acticvidades de comprensión escrita de 
distintos tipos de texto correspondentes á UD 
3 do dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Interpretar, planificar e realizar descricións orais e escritas. si si Actividade de produción escrita da UD 3 do 
dossier de   repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Coñecer e redactar distintos tipos de cartas. si si Actividade de produción escrita (carta de 
presentación)  da UD 3  do dossier de repaso, 

reforzo e ampliación. 
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Nº Unidade didáctica 

4 A palabra. Clases, estrutura e formación. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2  Diferenciar as clases de palabras. si si Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Recoñecer a estrutura das palabras. si si Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Coñecer os métodos de formación de palabras. si si Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

       

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 As palabras variables I 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA2  Interpretar, planificar e redactar textos prescritivos. si si Actividades de comprensión e comprensión 
correspondentes ao texto dunha convocatoria 

oficial no dossier de repaso, reforzo e 
ampliación. 

 RA2  Identificar e clasificar substantivos segundo o seu significado. si si Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Identificar distintos tipos de determinantes e pronomes segundo a 
súa función. 

si si Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 RA2  Identificar distintos tipos de adxectivos e recoñecer o grado no que 
aparecen. 

si si Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Identificación dos elementos da comunicación. 

Caracterización da comunicación verbal e non verbal. 

Recoñecemento das funcións da linguaxe. 

 

Interpretación de noticias orais e escritas. 

Diferenciación de linguaxe, lingua e fala. 

Recoñecemento das distintas variedades da lingua. 

Interpretar e elaborar descricións. 

 

Identificación dos principais tipos de textos. 

Redacción de distintos tipos de cartas. 

 

Identificación das principais clases de palabras. 

Diferenciación dos lexemas e morfemas que constitúen as palabras. 

Recoñecemento dos procedementos de formación de palabras. 

 

Interpretación de textos prescritivos. 

Identificación e clasificación de sustantivos. 

Recoñecemento de distintos tipos e funcións de determinantes e de pronomes. 

Identificación de diferentes tipos de adxectivos e do grao no que aparecen. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A Comunicación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1  Coñecer os principios elementais do proceso de comunicación. Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo  e repaso. 

x   RA1  Recoñecer as principais funcións da linguaxe nos enunciados. Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo  e repaso. 

x   RA1  Identificar os rasgos distintivos da comunicación verbal e a comunicación non 
verbal. 

Actividades correspondentes á UD 1 no 
dossier de actividades de reforzo  e repaso. 

       

 

Nº Unidade didáctica 

2 Comunicación e sociedade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 

 RA2 

 Interpretar noticias orais e escritas e determinar a súa estrutura e as súas 
características principais. 

Actividades correspondentes á UD 2 no 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

x   RA1 

 RA2 

 Diferenciar os conceptos de linguaxe, lingua e fala. Actividades correspondentes á UD 2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 
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   RA1 

 RA2 

                                                Actividades correspondentes á UD 2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

x   RA1  Interpretar e elaborar descricións. Actividade de produción de textos da UD2 do 
dossier de actividades de reforzo, repaso e 

recuperación. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Os tipos de textos: narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos, dialogados. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2  Identificar os principais tipos de textos segundo a forma de discurso 
predominante e segundo a intención do emisor. 

Acticvidades de comprensión escrita de 
distintos tipos de texto correspondentes á UD 
3 do dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

x   RA2  Interpretar, planificar e realizar descricións orais e escritas. Actividade de produción escrita da UD 3 do 
dossier de   repaso, reforzo e ampliación. 

x   RA2  Coñecer e redactar distintos tipos de cartas. Actividade de produción escrita (carta de 
presentación)  da UD 3  do dossier de repaso, 

reforzo e ampliación. 

       

 

Nº Unidade didáctica 

4 A palabra. Clases, estrutura e formación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2  Diferenciar as clases de palabras. Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 



 

 

Páxina 9 de 11 

 

 x  RA2  Recoñecer a estrutura das palabras. Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 x  RA2  Coñecer os métodos de formación de palabras. Actividades correspondentes á UD 4 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

       

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 As palabras variables I 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2  Interpretar, planificar e redactar textos prescritivos. Actividades de comprensión e comprensión 
correspondentes ao texto dunha convocatoria 

oficial no dossier de repaso, reforzo e 
ampliación. 

 x  RA2  Identificar e clasificar substantivos segundo o seu significado. Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 x  RA2  Identificar distintos tipos de determinantes e pronomes segundo a súa 
función. 

Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 x  RA2  Identificar distintos tipos de adxectivos e recoñecer o grado no que aparecen. Actividades correspondentes  á UD 5 do 
dossier de repaso, reforzo e ampliación. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

De acordo coas 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, no terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación de aprendizaxes anteriores. En consecuencia, as actividades de recuperación desenvolvidas no 
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terceiro trimestre corresponden ás mesmas unidades didácticas, resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación previstos para o terceiro trimestre no apartado 1 do presente documento. Os contidos corresponden aos 
traballados antes da suspensión da docencia presencial por causa do estado de alarma. 

Relaciónanse enriba, neste apartado 6, as actividades de recuperación propostas. Estas actividades faranse chegar ben por medios telemáticos, ben en formato físico a través do correo, cando a conexión non o permita e 
devolveranse ao profesor polos mesmos medios para a súa avaliación. 

A cualificación  final basearase fundamentalmente nas cualificacións correspondentes ás dúas primeiras avaliacións e as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poderán servir para recuperar  o módulo, no caso de que non 
se acadase o aprobado nos dous trimestres anteriores. 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Na programación prevese que, no caso de  perda do dereito á avaliación continua, avaliarase pola cualificación obtida na proba correspondente á convocatoria extraordinaria. Dita proba avaliará contidos dos impartidos no 
presente curso (UUDD 1 a 5) segundo os criterios e mínimos esixibles que se explicitan nas seccións 1 e 6 do presente documento. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

O alumnado da materia é un alumnado diverso desde o punto de vista da súa formación previa e das súas circunstancias persoais. É probable que certas condicións desfavorables (escasa alfabetización en español, non ser falante 
nativo de castelán ou galego, ou diversidade funcional intelectual) sexan unha eiva de cara a acadar os obxectivos programados.  Neste caso, proporanse medidas destinadas a acadar unha competencia comunicativa eficaz, de 
acordo cos resultados de aprendizaxe  RA1 E RA2 previstos para o módulo. Estas medidas, que se levan implementando xa ao longo do curso, inclúen: 

-Actividades dirixidas á alfabetización de poboación migrante. 

-Actividades de lectoescritura a través de pictogramas específicas para alumnado con síndrome de Down. 

Asimesmo, é preciso ter en conta a dificultade de acceso a medios informáticos do alumnado, con especial repercusión nesta fase de docencia non presencial. Ao respecto, a través da titora do grupo, fíxose chegar ao alumnado un 
dossier con actividades das unidades didácticas traballadas no terceiro trimestre en formato papel. 

 

 

 

 

 


