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

B4.1 Aplicar os coñecementos sobre a estrutura da lingua, a gramática, 
o vocabulario, así como as regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz.

Define que é unha familia de palabras, identifica familias de de palabras.

B4.2 Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. Identifica prefixos e sufixos dentro dunha palabra derivada.

B4.2 Forma palabras derivadas aplicando prefixos e sufixos e identifica o seu 
significado adecuadamente.

B4.2 Identifica o grupo nominal e analiza as palabras que o integran.
B4.2 Identifica categorías gramaticais.
B4.4 Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita
a través do coñecemento da lingua.

Aplica adecuadamente o uso do guión ó final de línea nas súas actividades e 
produccións escritas.

B4.4 Explica os usos da coma e o punto e coma, e os aplica no seus escritos.
B4.3 Sistematizar a adquisición de vocabulario a través dos textos. Explica os usos da h, b ,g  , j, y, v, e os aplica nas súas producción.
B5.2 Integrar lectura expresiva e a comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar e 
recoñecer e interpretar algúns recursos básicos da linguaxe literaria e 
diferenza das principais convencións formais dos xéneros.

Identifica a rima asonante e a rima consoante, e explica en qué consisten.

B3.7 Utilizar as Tecnoloxías da Infomación e da comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as súas producións. Emplea estratexias de búsqueda, selección e organización da información

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:
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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...

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



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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