
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do 
contido das producións orais propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os elementos non verbais (acenos, 
movementos, ollada, etc.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións entre elas. 
LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 
desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras 
fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos 
LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión 
dixital. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en 
relación co ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e 
social, imitando textos modelo 
LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas 
de uso para resolver problemas de comprensión de textos orais 
e escritos e para a composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza 
este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e 
alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos 
nas súas producións orais, escritas e audiovisuais 
LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións 
orais e escritas. 

B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna presentes nos textos, 
recoñecendo a súa función na organización do contido do 
discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e 
explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. 
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B3.4. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou 
escribe. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal 
de todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos 
propios gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola 
lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas 
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como 
instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e 
coas compañeiras. 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados 
seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 
LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Probas escritas, probas orais, observación directa 

Instrumentos: 
exames parciais, controis de lectura,  traballos (individuais ou en equipo), 
caderno de clase, fichas de exercicios, participación activa... 

Cualificación final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación + ata 1,5 puntos polo teletraballo (nos 
casos nos que o alumo entregou actividades)   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliará dos estándares de aprendizaxe dos que 
todos os grupos do mesmo nivel foron avaliados ata a suspensión das 
clases. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(1º ESO) 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos que os do curso de referencia. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
Nota do parcial + 2 puntos, naqueles casos nos que o  alumno , durante o 
período de confinamento,  seguiu traballando   e entregando as tarefas 
regularmente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Observación directa: as impresións, relativas ao traballo e a actitude do 
alumno  recóllense nun documento  que lle serve ao  docente  para avaliar 
a actitude e a calidade do traballo realizado polos alumnos. 
 

  Probas escritas: exames, exercicios do libro e actividades elaboradas polo 
profesor e remitidas  ao alumno a través da Aula Virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso e afondamento dos contidos traballados na primeira e 
segunda avaliación. 
Ampliación de contidos correspondentes á terceira avaliación 
(morfoloxía: clases de palabras). A ampliación de contidos tomará 
como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis 
necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a 
súa asimilación requiran a mínima intervención docente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Grazas ao seguimento que están a facer os titores, o centro contactou 
cos alumnos con problemas de conectividade e proporcionoulles unha 
solución, polo que todo o alumnado está en condicións de recibir e 
entregar as tarefas que se lles propoñen periodicamente.  
Metodoloxía: o profesor achega de xeito periódico un caderno con 
actividades. Durante ese período está dispoñible para resolver 
dúbidas. O alumno entrega as tarefas nun prazo sinalado e, despois de 
corrixilas, o profesor remite a cada alumno a súa valoración (ademais 
de facer públicas as solucións dos exercicios). 
Na medida do posible, as tarefas están deseñadas de tal xeito que se o 
alumno dispón dun teléfono móbil con datos pode seguir sen 
problemas coa actividade académica. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, libros de lectura, caderno do alumno, caderno de exercicios, 
enlace a páxinas web, correo electrónico, Aula virtual, Abalar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través das canles que se usan 
habitualmente: aula virtual, espazo Abalar e correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


