
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

 LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 
entre elas.  

 LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

 B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 
 LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

 B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 
lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

 B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso.  

 LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. 

 LCLB2.5.2. 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. 

 B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os 
usos obxectivos dos subxectivos. 

 LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras dentro dunha frase ou un texto oral 
ou escrito. 

 B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre as 
palabras e o seu uso no discurso oral e escrito. 

 LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto oral ou 
escrito. 

 B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

 LCLB3.5.1. 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), e 
valora a súa función na organización do contido do texto. 

 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 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. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliaranse os traballos entregados a través da aula virtual 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. 

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: 
Os marcados como básicos na programación do curso.  
 

Criterios de cualificación: 
A nota da proba correspondente.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O centro marcará un calendario de probas para pendentes. Esta será ben 
presencial ou telématica.  
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2. 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 
alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos deste nivel dispoñen de conectividade, polo que a metodoloxía é 
a mesma para todos: explicacións, exercicios, solucionarios e actividades de 
recuperación expostos na aula virtual do centro. Tamén traballamos co libro 
dixital en EDIXGAL, facendo exercicios de repaso. 
Tamén se procurará facer algunha videoconferencia para resolver dúbidas. 

Materiais e recursos 
Traballamos co seu libro de texto en Edixgal para repasar e facer exercicios e 
tamén con  apuntes e exercicios subidos á mesma plataforma.  
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado estará informado a través da aula virtual do seu curso e 
tamén a través da páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


