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

COMUNICACIÓN ESCRITA. LER
B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos.

LCB2.4.1. Dedica, de xeito guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria.

B2.5. Usa, de xeito guiado, a biblioteca 
para localizar libros axeitados aos seus 
intereses.

LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de xeito guiado, diferentes fontes bibliográficas e textos 
en soporte informático para obter información sobre libros do seu interese.

 B2.8. Utilizar de xeito guiado as 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura da 
información.

LCB2.8.1. Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da Información e Comunicación para 
buscar información.

COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR
B3.1. Producir textos sinxelos segundo 
un modelo con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e 
intencións comunicativas(informativos, 
literarios e prescritivos, aplicando as 
regras ortográficas de nivel e coidando a
presentación.

LCB3.1.1. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, folletos 
informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios…

B3.2. Valorar a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita 
dos seus compañeiros.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros.

B3.3. Aplicar, de xeito guiado, todas as 
fases do proceso de escritura na 
produción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, 
revisión e reescritura.

LCB3.3.1. Utiliza borradores que amosan a xeración e selección de ideas e a revisión 
ortográfica na escritura de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal, social e 
escolar. 

COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Aplicar os coñecementos 
gramaticais básicos sobre a estrutura da
lingua, (categorías gramaticais), para 
favorecer unha comunicación máis 
eficaz.

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 
adxectivo, verbo.

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao producir 
textos orais e escritos.

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua.

LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita.

LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples.

B4.3. Aplicar os coñecementos básicos 
sobre as regras ortográficas para 
favorecer unha comunicación máis 
eficaz.

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as 
aplica á escritura de textos sinxelos.

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

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 
escrita.

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas.
B5.1. Valorar textos como fonte de lecer 
e información.

LCB5.1.1. Valora de forma global, textos propios da literatura infantil: contos, cancións, 
poesía, cómics, refráns e adiviñas

EDUCACIÓN LITERARIA
B5.3. Valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos,
refráns, adiviñas.

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns, adiviñas.

B5.6. Reproducir textos literarios breves 
e moi sinxelos adaptados á súa idade.

 LCB5.6.1. Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas.

B5.7. Participar con interese en LCB5.7.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados



dramatizacións de sinxelos textos 
literarios adaptados á idade.

á súa idade.

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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