
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 
uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos 
e acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos 
medios de comunicación. 

B2.1. Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de 
uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación. 

LGB2.1.2. Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís 
como invitacións,felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características 
habituais deses textos. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 

LGB3.1.2. Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 

LGB3.1.3. Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e interrogación. 

B3.1. Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os 
relacionados coa escola. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial 
atención ao uso das maiúsculas. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

LGB3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

B3.5. Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de 
expresión creativa. 

LGB3.5.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, 
enunciados, palabras e sílabas. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 
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comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, 
frases ou textos. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua. 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas máis sinxelas. LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 
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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 AL e PT (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 


