
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 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 

B 2.4. 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. 

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. 

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. 

B4.3. 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Avaliaranse os traballos entregados a través de Edixgal cun máximo de 1,5 
puntos. Terase en conta a cantidade entregada, a calidade e a 
puntualidade da entrega. 

Instrumentos: 
Traballos realizados durante a 3ª avaliación: exercicios de repaso e reforzo. 

Cualificación final 

Farase a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, á  que se  
sumará ata un máximo de 1.5 puntos pola tarefa feita e entregada na 3ª 
avaliación. O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa, 
poderá recuperala a través de traballo específico para este  fin, que tamén 
se entregará por Edixgal. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Avaliaremos só os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliación. En caso de 
non poder asistir ás aulas, a proba artellarase conforme as instrucións que 
recibamos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NESTE NIVEL NON HAI NINGÚN ALUMNO COA MATERIA PENDENTE. 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Alternancia de repaso e reforzo. Ademais, hai traballo específico 
para os alumno e alumnas que teñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado deste nivel dispón de conectividade, polo que a 
metodoloxía é a mesma para todos. Ao comezo de cada semana 
propóñense dúas tarefas: unha de repaso e reforzo para que a 
realicen todo o alumnado e outra específica para a recuperación de 
avaliacións suspensas, que  so farán os alumnos e alumnas afectados. 
Ademais de correxir todas as tarefas e de explicar os erros de modo 
individual, a profesora responde a través do servizo de mensaxería de 
Edixgal as dúbidas do alumnado. 

Materiais e recursos 

Durante todo o curso traballamos con Edixgal, onde o alumnado pode 
consultar todo o material empregado durante o curso. Ademais, 
durante estas semanas, a profesora propón tarefas realizadas por ela. 
Nalgúns casos será a realización de cuestionarios; noutros, a 
elaboración de documentos con actividades de varios tipos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as familias estarán informadas a través do seu curso de 
Edixgal e tamén a través da páxina web do centro.   

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


