
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de 
uso habitual, do ámbito escolar e social. 

 LCB1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario. 

LCB2.2.2. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa 
intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

LCB3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos etc. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, adxectivo, 
verbo. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao producir 
textos orais e escritos. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. LCB4.2.1. Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na expresión oral e escrita. 
B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua. LCB4.2.2. Forma palabras compostas a partir de palabras simples. 
B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da lingua.  LCB4.2.3. Identifica o suxeito/grupo nominal e predicado nas oracións simples. 
B4.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer 
unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza os signos de puntuación e as normas ortográficas propias do nivel e as aplica 
á escritura de textos sinxelos. 

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

LCB4.4.1. Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita. 

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

LCB4.4.2. Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Análise das producións do alumnado. 

- Probas. 

Instrumentos: 
- Probas escritas. 

- Exercicios 

Cualificación final 

Avaliación continua máis as actividades desenvolvidas durante este 
período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
-Exercicios de repaso e reforzo. 
-Visualización de vídeos 

- Ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Activa e participativa. 
- TIC. 

- Inclusiva e comunicativa. 

Materiais e recursos 
- Materiais: imprimibles, descargables, audiovisuais. 

- Persoais: profesora de aula e profesora de apoio (se fose necesario) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Blog do curso 
- E-mail 

Publicidade  
- Páxina web do colexio 
- Blog do centro 

- Blog de aula 


