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

B4.1 Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio a 
comprensión e a producción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento na mellora do uso da lingua.

Diferencia as sílabas tónicas e as átonas e recoñece o acento gráfico.

B4.1 Discrimina os substantivos e sabe de que tipo son: de persoa, animal ou 
cousa; comúns e propios.

B4.1 Utiliza o substantivo no xénero e no número axeitados segundo a 
concordancia.

B4.1 Cambia o xénero e o número dos substantivos e dos artigos.
B3.1 Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do 
texto.

Utiliza ben os signos de interrogación e admiración.

B4.2 Aplicar de forma xeral as normas ortográficas básicas, apreciando 
o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

Aplica as normas de escritura de r/ rr.

B4.2 Coñece as palabras que se escriben con b e con h.
B4.2 Lembra as contraccións e úsaas no contexto.
B4.2 Coñece o vocabulario traballado no trimestre.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: :  A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado 
será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto da área. 
Para avaliar teremos en conta o observado na 1ª e 2ª avaliación mediante a 
observación directa e sistemática.

Instrumentos:  O principal instrumento e fonte de información do 
proceso de avaliación é a observación directa e sistemática do traballo 
levado a cabo polo alumno ó longo dos dous primeiros trimestres do 
curso.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  Observación 
diaria do traballo realizado polo alumno ó longo dos dous primeiros trimestres. 
O traballo realizado neste último trimestre terá  sempre un carácter positivo e 
favorecedor.

Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

ALUMNADO
CON 
ACI

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa ACI, teranse en 
conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxe  adaptados, 
no seu día, no documento referido á adaptación curricular do alumno/a.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de repaso e reforzo dos contidos dados nos dous primeiros
trimestres e ampliación deses contidos. O tipo de actividades cambia 
podendo ser actividades on line, vídeos explicativos, realización de 
actividades na libreta...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todos os alumnos deste grupo contan con conexión a internet polo que o 
contacto foi diario a través do correo elctónico , whatsapp e video 
conferencias.

Materiais e recursos Libro de texto, vídeos explicativos, ordenador, internet, páxinas web...
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
Whatsapp, correo electrónico, video conferencias e a páxina web do
centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
As actividades realizadas todos os días son subidas a páxina web.
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