
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e 
incorporación ás intervencións dos e das demais. 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, 

sentimentos e emocións con claridade. 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.1. Resume 
entrevistas, noticias e debates infantís... procedentes da radio, televisión e da internet.  

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e comunicación para a procura e 

tratamento guiado da información. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura e tratamento guiado da información. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, con 

coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a orde e a 

presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con 

cohesión básica e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 
LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e 

mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os 

seus textos con claridade, precisión e corrección e avaliando, coa axuda de guías, as 

producións propias e alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do 
nivel nos seus textos escritos. 

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados, logo de identificar o 

sentido global e a información específica neles. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do área. 
LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, 

cancións, cómics, carteis...facendo ilustracións e buscando imaxes dixitais para 

facilitar a súa comprensión ou mellorar a súa presentación. 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación dun pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao 
nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar 
ou relacionar palabras. 

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

LCB4.4.2. Utiliza 

correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto. 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración propia 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais para realizar tarefas e avanzar na aprendizaxe. LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance 
e propios da súa idade, como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

B5.4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e fragmentos teatrais. 

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados. 

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal 

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos : 
Interés do alumnado por participar ( por conexión ou sen ela ) nestas 
clases non presenciais tendo en conta as características individuais de cada 
alumno/a. 
Fichas, exercicios , traballos, resolución de exercicios orais e escritos. 
Formularios feedback. 

Instrumentos:  
Recollida de actividades, traballos persoais, exposicións orais e escritas.  
Caderno diario, rexistro anecdótico, revisión de tarefas, rexistros. 
Formularios google feedback. Presentacións, explicacións pdf 

Cualificación final 

A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do 
1ª e 2ª trimestre. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación vaise facer en función das calificacións das dúas primeiras 
avaliacións. A esa cualificación poderíase engadir un ou dous puntos máis 
en función do traballo realizado no 3º trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Medidas de reforzo adaptadas ao alumno/a e procedementos e 
instrumentos de avaliación citados anteriormente coas adaptacións 
adecuadas. 

Alumnado con 
ACI 

Para levar a cabo a avaliación do alumnado que cursa con ACI, teranse en 
conta os criterios e estándares de avaliación e aprendizaxes 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, reforzo, e ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Con conectividade:  

-Clases diarias por videochamada diaria por Cisco Webex.  

-Uso das aulas virtuais e libros online e pdf para traballar diariamente de 

forma grupal. 

-Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Sen conectividade: 

--Comunicación directa mediante teléfono. 

--Uso da páxina do colexio, correo e números de teléfono propio do 

alumnado para mandar as actividades, retos, enlaces, vídeos, formularios... 

propostos. 

Materiais e recursos 
Cisco Webex (Clases virtuais),  aula virtual, libro online,páxina do colexio, 

correos persoais, formularios google e pdf, fichas, exercicios propios... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Durante o terceiro trimestre, a información coas familias é polos 
diversos canles mencionados anteriormente: Correo electrónico, 
teléfono propio e páxina do colexio.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


