
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

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

▪ LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. 

▪ 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. 

▪ LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, 
etc.). 

▪ LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a 
través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de 
internet. 

▪ LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e 
despois da lectura. 

▪ B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das 
relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes 
electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

▪ LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da 
vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

▪ B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura 
descritiva e secuencial 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de 
comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e 
secuencial 

▪ 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. 

▪ B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos de composición escrita. 

▪ LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos de composición escrita 
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▪ B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que 
transmiten prexuízos e reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

▪ LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

▪ LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos 
de distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

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

▪ LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o 
contido do texto. 

▪ LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a 
situación comunicativa. 

▪ LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión 
das ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma 
nominal e dentro do sintagma verbal. 

▪ 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. 

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas 
ou de móbil. 

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil. 

▪ B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

▪ LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

▪ LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos 
paratextuais que acompañan as noticias. 

▪ B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
as tarefas e aprendizaxes realizadas 

▪ LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos 
e expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

▪ 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. 

▪ B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto 
e correctores ortográficos) para planificar, revisar e mellorar a presentación 
dos escritos. 

▪ LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador 
de textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

▪ LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a 
ortografía. 
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▪ B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e 
de confianza. 

▪ LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 

▪ LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de superación. 

▪ B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza 
da fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

▪ LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 
claridade nun rexistro axeitado á situación. 

▪ 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. 

▪ LGB3.4.1. Aplica correctamente 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. 

▪ B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

▪ LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 
alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

▪  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.  

▪ LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona.  

▪ LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e 
xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir 
do estudo dos contextos familiares do alumnado. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

▪ LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

▪ 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. 

▪ B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de ▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 
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España. 

▪ B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

▪ LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

▪ 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. 

▪ B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

▪ LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas 
e similitudes. 

▪ LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

 

▪ B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

▪ LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

▪ B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego 
dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

▪ LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego 
dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Pr   Procedementos: 
Farase unha valoración global dos traballos realizados tendo en conta a 
puntualidade na entrega (10%), a presentación (10%), a expresión (40%) e a 
calidade do traballo (40%) 

In    Instrumentos: 
T     Tarefas entregadas por correo electrónico: 
C     Comentarios de textos literarios 
E     Exercicios de morfosintaxe e léxico 
       Resumos temas teóricos, por escrito ou gravados en audio 
El    Elaboración de textos de creación 
A     Análise e elaboración de textos de opinión 
C     Composicións sobre a situación actual 

 

Cualificación final 

Pr   Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Al  Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: a cualificación final será a media das    

cualificacións das tres avaliacións cunha ponderación do 40 % para a 1ª, 40% 
para  a 2ª e 20% para a 3ª, non podendo nunca o resultado ser inferior á 
cualificación da 2ª avaliación.  

 
Alumnado coa 2ª avaliación suspensa:  poderán recuperar a materia coa 
realización das tarefas propostas para o período de suspensión das clases. A 
nota non poderá ser inferior á da 2ª avaliación nin superior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, realizarase unha proba escrita baseada 
nos criterios e estándares recollidos neste documento 

Alumnado de 
materia pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  Repaso, reforzo e recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A    As actividades propóñense na plataforma Aula Virtual, o alumnado envíaas 
por correo electrónico e o profesor devólveas corrixidas pola mesma vía. 
Segundo informou o centro, facilitáronselle medios informáticos a todo o 
alumnado que o solicitou. 

Materiais e recursos Libro de texto, apuntamentos do profesor e material da rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Esta información comunicaráselle ao alumnado a través das plataformas que 
empregamos para a comunicación das tarefas ou a través do correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


