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Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Compete
ncias 
Clave

B1.1 Participar en 
situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando 
las normas de la 
comunicación: turno de 
palabra y escuchar.

OAEC B1.1.1 Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 
expresión personal en distintos ámbitos.
OAEC B1.1.2 Transmite oralmente las 
ideas con claridad.
OAEC B1.1.3 Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha, respeto por el 
turno de palabra.

CL
CSC

B1.7Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las 
distintas estrategias de 
comunicación oral que han 
estudiado.

OAEC B1.7.1 Reproduce de memoria 
breves textos cercanos a sus gustos e 
intereses: trabalenguas, refranes, retahílas, 
canciones, cuentos. CL

B2.1 Coñecer as 
características dun texto 
dramático e a súa 
representación.

OAEC B2.1.1  Coñece as tres partes 
dunha trama.
OAEC B2.1.2  Recoñece as características 
dun texto dramático (acotacións, 
diaálogos…)

CCL
CSC

CCEC
CD

B2.2 Traballar a expresión 
corporal para coñecer o 
corpo e as súas 
posibilidades como 
instrumento para o seu 
desenvolvemento persoal e 
como ferramenta de 
conexión co medio.

OAEC B2.2.1  Experimenta coas emoción 
e sentimentos propios, permitindo 
coñecelas, saber cómo manexalas e cal é 
o seu poder.
OAEC B2.2.2  Desenvolve a empatía, 
poñéndose no lugar do outro/a, a través 
dunha personaxe
OAEC B2.2.3  Interpreta as mensaxes 
corporais dos outros/as e expresa as súas 
propias.

CCL
CSC

CCEC

B2.3 Interpretar historias 
dramáticas pertencentes ao 
imaxinario/literatura popular 
e crear ou adaptar un 
motivo, escena ou historia 
para ser dramatizada en 
grupo.

OAEC B2.3.1  Dramatiza de manera 
correcta unha breve historia dramática: 
aprende o texto, modula a voz, 
caracterízase, móvese polo escenario, 
organiza as persoaxes…
OAEC B2.3.2  Le pequenas obras teatrais, 
compón diálogos e escenifícaos.

CCL
CSC

CCEC
CD

CAAA
CIEE
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Cómpre salientar que, na actual situación de emerxencia e confinamento, o bloque 
de contido programado para o 3º trimestre sufriu modificacións:


En vez de apoiar as aprendizaxes na creación de KAMISHIBAIS daremos 
oportunidade de creacións dixitais: 


podcast de lendas e/ou poemas

Vídeo booktrailer

Vídeo booktuber

Vídeo contacontos


A metodoloxía do traballo en equipo da materia a cambiamos por aportacións e 
creacións que tamén poden ser individuais.


B3.3 Crear e Interpretar 
contos kamishibai en grupo 
e para seren representados 
en público.

OAEC B3.3.1  Interpreta de forma correcta 
un kamishibai: aprende o texto, modula a 
voz, interacciona co público, …
OAEC B3.3.2  Crea, traballando en equipo, 
obras kamishibai para ser contadas polo 
propio equipo.

CCL
CSC

CCEC
CAAA
CIEE

Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Compete
ncias 
Clave
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Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedemento: Neste momento tan especial, o método que se  
empleará para a recogida de información sobre a consecución 
dos estándares  plantexados será:

- seguemento na plataforma EVA-Edixgal.
- entrega do vídeo ou audio.
- Intervencións nos foros sociais creados nas materias en 

Edixgal.
- Recollida de información a través de calquera das redes 

sociais que se lles facilitou: a través de Abalar, mensaxería 
Edixgal, ao meu correo corporativo da Xunta, o meu gmail, 
teléfono personal e o meu whatsapp, e videoconferencias 
con Webex.

- Pola situación excepcional, cómpre intercambiar 
información do alumnado en canto a súa situación 
personal, emocional, familiar e tamén das ferramentas das 
que dispón ou pode dispor para seguir as tarefas e 
entregalas-

Instrumentos: As proba físicas para realizar a avaliación son:
- Rúbricas.
- Control de entrada na materia en Edixgal.
- Conversacións formais co alumnado e as familias, ou 

información desde Xefatura de Estudos e/ou Dto. de 
Orientación.

Cualificación 
final

A avaliación final se obterá da media das avaliacións 1º e 2º 
sumando:
1 punto coa entrega do traballo da 3º avaliación.
1 punto cando esa entrega é de calidade.
Terase en conta o alumnado con dificultades de aprendizaxe, 
dificultades persoais ou familiares, dificultades coa ensinanza 
telemática (conexión, ferramentas dixitais, competencia Dixital) e 
outros aspectos a ter en conta para favorecer ao alumnado en 
situación de desventaxa.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Non haberá ningunha persoa coa materia avaliada 
negativamente.

Alumnado de 
materia 

pendente

Non haberá ningunha persoa coa materia pendente. 
Todo o alumnado desta materia terá gañado a avaliación final 
positivamente.
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Grazas a que o alumnado de 1º ESO ten EDIXGAL, este curso 
baseamos as actividades da nosa materia pero, aí a novidade, 
para traballar cos ordendores: 

- creación de material audiovisual. 
- Uso de aplicacións gratuítas on-line  
- Entrega de tarefas a través da aplicación EVA-Edixgal. 

Iso axúdanos moito para continuar con esta liña de traballo 
que o alumnado xa coñece (pero que non todos dominan) e 
así poder realizar outras actividades. 

1.- Propoñemos, para este 3º trimestre, diferentes actividades 
máis e menos relacionadas coa materia, con varias opcións de 
xeito que teña cabida todo o alumano, independientemente da 
súa competencia baseadas en creacións dixitais: 

podcast de lendas e/ou poemas
Vídeo booktrailer
Vídeo booktuber
Vídeo contacontos
Calquera outro vídeo ou podcast que decidan 
que lles resulte máis doado ou motivador.

2.- Por outra banda, e xa máis de xeito lúdico e non avaliable, 
desde esta materia estanse creando xogos interactivos para 
que o alumnado repase xogando contidos básicos doutras 
materias troncais (LCL, LG, Matem.)

3.- Ademais disto, estamos a crear vídeos titoriais con 
ferramentas básicas e/ou pequenos consellos para o 
alumnado con relación á educación telematica 
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade)

Dado que todo o alumnado desta materia a ten aprobada (hai 
unha media de notable),dando prioridade ás materias con contido 
básico e troncal e tendo esta materia carácter de libre 
configuración que non puntúa para promocionar, a entrega das 
tarefas de Estratexias de Apendizaxe e Comunicación son 
voluntarias e so contarán para subir nota asimesmo a situación 
de cada alumnx tamén se terá en conta para  subir e media.

Con isto a metodoloxía basearase no intercambio de información, 
vídeos e presentación que se colgarán na plataforma edixgal.
Por outra banda, o alumndo que non ten conectividade coñece as 
tarefas que xa se expuxeran antes do confinamento na case 
presencial pero non se lles vai exisir a súa entrega.

Materiais e 
recursos

Nestes momentos o material que se lles pode ofrecer ao 
alumnado e que estou a elaborar son:

- Presentacións virtuais e interactivas coa explicación de 
cada unha das tarefas: https://view.genial.ly/
5e709c9480c12e0fd1810063

- Xogos virtuais de repaso das materias colgados en 
Edixgal e tamén na web do centro: https://
www.edu.xunta.gal/centros/iessanpaio/node/2334

- Vídeotitoriais de pequenos trucos que faciliten ao 
alumnado a súa aprendizaxe telemáticas (sobre todo na 
entrega de tarefas). https://eva.edu.xunta.gal/login/
index.php

Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Toda a infromación sobre a materia a teñen a través de:

- O apartado da propia materia na plataforma Edixgal.
- No cadro de materias por curso colgado na web do 

centro.
- No apartado da materia na web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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