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

 Recoñece, en textos orais, as ideas principais e secundarias e algúns datos es-
pecíficos do contido da comunicación

 Identifica os elementos do contexto en que se realiza a conversa oral cotiá nunha
audición: onde ten lugar unha conversa, que nenos participan, de onde son...

B1.4.2. Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis
destacadas.

 Identifica en actividades orais trazos de pronuncia como de vogais abertas e pe-
chadas e do r forte e suave.

B1.11.1.  Interésase por expresarse coa pronuncia e entoación adecuada a cada 
acto comunicativo. 

 Recoñece o tema da lectura 

 Explica as características básicas da fábula presentes no texto.

 Relaciona cada personaxe da fábula co papel que ten.

 Interpreta expresións con sentido figurado.

 Explica e comprende a ensinanza moral que transmite a fábula.

B2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 
expositivo)

B2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

B2.1.4. Interpreta personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

B2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos.

 É capaz de buscar palabras no dicionario tendo en conta a forma en que se pre-
sentan.

 Domina a orde alfabética que lle permite buscar palabras no dicionario.

B4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital pra buscar calquera 
palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e como 
consulta ortográfica.

 Completa correctamente palabras e textos aplicando as normas de uso de K, Z e 
G e a da diérese, e outras grafías.

B4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas produ-
cións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, ll/i/x.

 Identifica características propias do galego.

 Valora as variedades dialectais como símbolo da riqueza lingüística. 

B13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galego como un símbolo 
de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.
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 Revisa o borrador e transcríbeo a soporte electrónico. B3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía

 Utiliza o dicionario para resolver dúbidas do vocabulario utilizado no proceso de 
interpretación, elaboración e revisión de textos.

 Usa o dicionario para resolver actividades relacionadas coas palabras con prefi-
xos.

 Completa textos con palabras relacionadas co centro comercial, coa axuda, se é 
preciso, do dicionario.

B4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e com-
postas, identificando e formando familias de palabras.

 Coñece algunhas características propias do galego relacionada coa fonética, 
como son os sons correspondentes ao nh e ao x.

 Identifica e corrixe castelanismos usuais e valora a importancia de evitalos. 

B4.9.1. Recoñece de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está 
a aprender.

 Sabe en que situacións debe empregar o punto e coma.

 Revisa os textos elaborados, detecta os erros e resolve as dúbidas.

B4.3.1. Emprega con corrección signos de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados.

B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.

 Coñece e identifica verbos regulares e irregulares.

 Conxuga correctamente os verbos irregulares máis usuais.

 Recoñece verbos regulares con pequenas alteracións gráficas na raíz e explica 
eses feitos.

B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición.

B4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non perso-
ais dos verbos.

 Recoñece os adverbios en contextos oracionais e textuais.

 Completa oracións con adverbios do tipo que se indica.

 Clasifica adverbios polo seu significado.

 Aplica os coñecementos sobre o sistema lingüístico nas súas producións 
orais e escritas.

B4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lin-
gua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición.
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 Intenta resolver as dúbidas que xorden  mentres realiza unha tarefa de 
aprendizaxe polos seus propios medios facéndose preguntas e procurando axu-
da se a precisa.

 Coñece as normas de partición de palabras e aplícaas correctamente

 Identifica os usos do guión para marcar a partición de palabras nun texto.

 Revisa os textos elaborados, detecta os erros e resolve as dúbidas.

B4.3.1. Emprega con corrección signos de puntuación, facendo unha valora-
ción dos resultados.

 Busca, le e clasifica información sobre os contos clásicos na Internet ou na biblio-
teca.

B2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para tratar a información dun 
texto sinxelo adecuado á súa idade.

 Identifica preposicións e conxuncións no contexto oracional.

 Completa oracións con preposicións e conxuncións axeitadas para formar ora-
cións con sentido.

 Aplica os coñecementos sobre o sistema lingüístico nas súas producións orais e 
escritas.

B4.4.1. Usa diversos conectoras básicos entre oracións: causa, consecuencia, finali-
dade, contradición… 

B4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.

 Elabora a narración oral dunha historia e usa elementos propios da expresión 
oral para manter a atención: cambios na modulación da voz, xestos e movemen-
tos adecuados.

B1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o 
sentido das súas producións orais.

B1.11.1.  Interésase por expresarse coa pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo.

 Busca información sobre personaxes mitolóxicos da lectura para escribir un texto 
breve sobre eles.

B3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes 
dixitais.

 Sinala o suxeito de diferentes oracións.

 Concorda axeitadamente o suxeito e o predicado.

B4 5.1. Identifica en oracións sinxelas o papel semántico do suxeito.

B4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, utiliza co-
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 Discrimina suxeito léxico e gramatical.

 Identifica secuencias de oracións que constitúen un texto doutras que non o for-
man.

 Transforma frases en oracións.

 Agrupa oracións simples nunha oración máis longa empregando conecto-
res axeitados.

rrectamente a concordancia de xénero e número e identifica o verbo e os seus 
complementos: o suxeito, así como os complementos do nome.

 Recoñece os personaxes como elementos característicos do texto narrativo.

 Distingue personaxes principais e secundarios.

B5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios:
narrativa, poesía e teatro.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Asistencia ás aulas virtuais (vídeoconferencias)
Participación activa nas sesións telemáticas.
Entrega de traballos propostos.
Proba escrita.

Instrumentos: Fichas de control de asistencia e participación.
Revisión dos traballos entregados.
Revisión da proba escrita.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
50% Asistencia regular ás aulas virtuais.
10% Participación activa nas sesións telemáticas.
10% Entrega de traballos propostos.
30% Proba escrita.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Non procede.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades

Aulas virtuais a través de vídeoconferencia omnidireccional.
Actividades interactivas.
Actividades en PDF

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todas as alumnas están conectadas grazas a un esforzo sen precedentes 
realizado polo centro.
Aulas vituais empregando a plataforma proporcionada pola Consellería Cisco 
Webex Meetings.

Materiais e recursos Todos os que estan ao noso alcance neste momento e sexan propicios para o 
proceso de E/A.
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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. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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