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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos 
orais sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións 
para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos 
contextuais explícitos. 
LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 
LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma 
da palabra ou deduce o significado polo contexto. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito 
educativo do alumnado, especialmente, textos descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: 
webs educativas, e información de dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
educativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos soportes. 
LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
guiadas, con progresiva autonomía. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir 
textos adecuados, coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a 
forma do texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas 
expresadas). 
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións 
de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora 
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e de confianza. das producións propias e alleas. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para 
progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 
clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, 
e noutras obras de consulta. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 
ortográfica dos textos. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 
coa intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo, valorar positivamente o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade 
e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo a través da identificación de elementos 
lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero 
humorístico. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución individual no desenvolvemento da 
lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 
de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a 
lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
O alumnado pode mellorar a súa competencia e cualificación coas 
actividades realizadas neste último trimestre.  

Instrumentos: 
Corrección e valoración  do traballo realizado durante o período de 
confinamento, do respecto polos prazos previstos, do  seu esforzo na 
realización e/ou revisión e mellora, se fora o caso. 
Realización dun traballo sobre a lectura correspondente deste trimestre. 

Cualificación final 

A   A cualificación final calcularase atendendo ás cualificacións previa do 
alumnado. É dicir, 
▪ Se o alumno ten as dúas primeiras avaliacións superadas, a súa 

cualificación final será a media aritmética destas dúas cualificacións 
previas, que se verá mellorada positivamente ( ata 1 punto), en 
función do traballo realizado neste trimestre. 
 

▪ Se o alumno ten unha cualificación insuficiente nalgunha das 
avaliacións anteriores ou nas dúas, a súa cualificación,  con avaliación 
continua, obterase  valorando o traballo realizado durante este período 
non presencial xunto coas cualificacións obtidas previamente. 
Neste caso, deberá ter realizado satisfactoriamente o traballo de 
lectura e TODAS as actividades de reforzo, repaso e recuperación 
previstas para superar a materia.  
Poderá recuperar a materia anterior ( cun 5) e, se a súa progresión é 
destacada, incrementar esta cualificación ata un 20%. 
 
A súa cualificación final será a máis alta entre  a do traballo non 
presencial e a que lle correspondería segundo os criterios previos 
(media aritmética das avaliacións previas). 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Presencial, de ser posible.  Senón, proporase un traballo a realizar, para ser 
enviado vía correo electrónico. 
 Nela entrarán únicamente os contidos e estándares traballados nas  dúas       
primeiras avaliacións. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Lectura dun libro, a elixir entre un listado amplo. 
Realización dun traballo ao respecto, seguindo un guión prefixado. 
Actividades de comprensión, expresión, ortografía, puntuación, 
acentuación, morfoloxía... sobre os estándares e contidos xa dados nas 
avaliacións anteriores. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten internet. 
Recibe as indicacións, os seus traballos, vía correo electrónico corporativo 
do centro. 
Resolvo dúbidas do alumnado pola mesma vía. 
Unha vez realizados, son devoltos para a súa corrección  e valoración. 
Reciben indicacións para melloralos e, os máis deles, volven enviarmos para 
a súa revisión. 

Materiais e recursos 

Libro de lectura. 
Fichas de traballo. 
Correo electrónico corporativo. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado 
por correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


