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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR
B3.1. Interiorizar e utilizar as normas 
básicas de escritura e os seus aspectos 
gráficos

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida 
aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras significativas. 

B3.2. Relacionar códigos verbais e non 
verbais.

LCB3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus escritos con ilustracións redundantes. 

COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Aplicar os coñecementos 
gramáticos básicos sobre a estrutura da 
lingua.

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas como 
elementos fundamentais da palabra.

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética.

LCB4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos nos textos orais e escritos.

LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos sinxelos.

B4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita
a través do coñecemento da lingua.

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos.

B4.6. Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar na súa
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada

LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.

EDUCACIÓN LITERARIA
B5.1. Apreciar o valor dos textos 
literarios sinxelos e utilizar a lectura 
como fonte de gozo e información. 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, poesías, cómics, 
adiviñas…

B5.2. Gozar da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos.

LCB5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos literarios 
(personificacións).

B4.4.Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana no 
pasado, valorando a importancia que 
teñen os restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como patrimonio 
cultural que hai que coidar e legar.

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e 
asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.

B4.5.Valorar a importancia dos museos, 
sitios e monumentos históricos como 
espazos onde se ensina e aprende, 
amosando unha actitude de respecto á 
súa contorna e á súa cultura, apreciando
a herdanza cultural.

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo
ou un edificio antigo.

2. Avaliación e cualificación



Avaliación

Procedementos: Análise das tarefas escritas realizadas polo alumnado. 

Instrumentos: Probas orais usando  a videochamada para a valoración 
cuantitativa das aprendizaxes do alumnado.

Cualificación
final

Será un 50% da nota da 1ª avaliación, 50 % da nota da 2ª avaliación, e un 
máximo de dous puntos para o traballo continuado e en prazo das actividades 
desta 3ª Avaliación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades As actividades son enviadas pola profesora á casa, en xeral son de 
repaso e reforzo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Tódolos alumnos teñen conectividade. Cada día envíanselles vídeos 
explicativos da materia a traballar e márcanselles qué actividades 
deben facer para practicar esa materia. Os alumnos fan as tarefas e 
devólvenas feitas ese día. A conexión individual co alumno pode 
producirse por dúbidas no alumno,  por erros nas actividades ou 
indicios de que algún concepto resultou complexo de entender, ou 
mesmo por comentar calquera tema de interese que a profesora vexa 
convinte. Úsase a liña telefónica, wasapp e videochamadas.

Materiais e recursos Libro de texto que teñen na casa e vídeos sobre a materia.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As familias e os alumnos serán informadas destas modificacións a
través da publicación das mesmas na páxina web do colexio.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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