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

COMUNICACIÓN ESCRITA. 
ESCRIBIR
B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de 
comunicación ou os relacionados coa 
escola.

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais deses 
textos.

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, 
signos de exclamación e interrogación.
LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso 
das maiúsculas.

B3.2. Elaborar textos sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal.

LGB3.2.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic.

B3.4. Utilizar recursos gráficos, como a 
ilustración, que faciliten a comprensión 
dos textos.

LGB3.4.1. Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido.

B3.5. Presentar adecuadamente os 
traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa.

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 
disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica.

COÑECEMENTO DA LINGUA
B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento no 
uso da lingua.

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, 
palabras e sílabas.

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra.

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou textos.

B4.2. Coñecer e aplicar as normas 
ortográficas máis sinxelas. 

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

B4.3. Recoñecer a relación entre o son 
e grafía, así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da 
escritura.

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son e grafía.

B4.4. Recoñecer de forma xeral, as 
diferenzas entre a lingua oral e a lingua 
escrita.

LGB4.4.1. Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita.

EDUCACIÓN LITERARIA
B5.1. Recrear e reescribir diversos 
textos literarios, usando modelos.

LGB5.1.1. Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, 
adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

B5.2. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á expresividade
e á autonomía lectoras.

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á autonomía lectora.

B5.3. Recrear e compoñer poemas 
sinxelos e relatos breves a partir de 
modelos sinxelos dados.

LGB5.3.1. Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos 
sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados 
de ánimo ou lembranzas.

B5.6. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais.

LGB5.6.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural.



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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