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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea 

xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos 

orais sinxelos (noticias de actualidade). 

LGB1.1.2.  Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos 

sinxelos a resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 

sinxelos dos ámbitos social e académico e seguir instrucións para 

realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 

relevantes en textos orais do ámbito social e académico. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 

progresiva autonomía. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións 

orais propias e alleas, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto 

polas opinións alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia 

correcta e mostrar unha actitude crítica ante os prexuízos que se 

poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros 

de produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan 

asociar á pronuncia da lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a 

variedade habitual do seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, 

adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 

coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas 

á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión 

e corrección. 
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LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 

respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 

colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das 7 

vogais, n velar, fonema fricativo palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias 

do galego (fraseoloxía adecuada). 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e 

variado. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito 

académico (pedir aclaracións, intercambiar opinións e expoñer 

conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, 

respectando as regras de interacción. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa 

moderadora nos debates e coloquios. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles sobre temas da vida 

cotiá, de interese persoal ou social. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 

información e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide 

e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 

implique solicitar unha información ou un servizo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 

comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 

esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos 

contextuais explícitos. 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado 

das ideas. 

LGB2.1.4. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 

palabra ou deduce o significado polo contexto. 
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LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, 

iconas, etcétera). 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das 

mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, 

enciclopedias, buscadores de internet. 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, 

antes e despois da lectura. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das 

relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: 

mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da 

vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e 

instrucións de uso. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito 

académico do alumnado, especialmente, textos descritivos, narrativos 

e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs 

educativas, información de dicionarios, enciclopedias en distintos 

soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 

académica: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e 

enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, 

con progresiva autonomía. 

B2.6. Mostrar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que 

transmiten prexuízos e reflexionar sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que 

transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos 

discriminatorios. 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian 

prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais, sexistas. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á 

situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 

respecto pola puntuación do texto. 

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 

adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e 

estruturar o contido do texto. 

LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o 
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requira a situación comunicativa. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a 

cohesión das ideas: conectores textuais básicos, concordancias dentro do 

sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma 

do texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas 

expresadas). 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas 

e tipográficas. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios 

da vida cotiá e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, 

avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou dixital, textos propios da vida 

académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 

conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, 

narrativos e expositivos propios da vida académica, especialmente, resumos, 

exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e 

de confianza. 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das 

producións propias e alleas. 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra 

unha actitude positiva de superación. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza 

da fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con 

claridade nun rexistro axeitado á situación. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da 

lingua galega. 
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B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 

consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para progresar 

na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á 

clase de palabras e normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras 

obras de consulta. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 

cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa 

cohesión textual. 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os mecanismos da 

cohesión textual como a deíxe persoal. 
LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores textuais máis comúns 

(sobre todo, os temporais e os explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais 

máis comúns, en particular os temporais e explicativos. 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas 

principais no seo da oración para elaborar enunciados cun estilo 

cohesionado e correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as 

regras de concordancia. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa 

intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa 

do emisor. 

B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das 

estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do 

proceso de aprendizaxe. 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e 

alleas a partir da avaliación e autoavaliación. 

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 

mediante a comparación e transformación de textos, enunciados e 

palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de 

comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das 

outras. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo 

como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 

lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 

saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na 

literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, 

música, xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a 

partir do estudo das diferentes contornas familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir 

do estudo da súa contorna familiar e a do resto do alumnado. 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a 

importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua 

galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de 

España. 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos 

individuais. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de 

riqueza lingüística e cultural. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os 

trazos propios da súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 

producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para LGB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
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desenvolver o criterio lector; expoñer unha opinión persoal sobre a 

lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando 

asimilar os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 

dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 

outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que 

definen cada texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos 

dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis 

xerais. 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 

diferenzas e similitudes. 

LGB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus 

trazos característicos máis xerais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de poemas 

recitados ou cantados, sinalar a temática ou temáticas abordadas e 

describir os valores estilísticos dos textos. 

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas 

recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os 

valores estilísticos dos textos. 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 

recoñecer a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 

recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e 

apreciar os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e 

aprecia os seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos 

traballados na aula. 

LGB5.6.1.  Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 

coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 

aula. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Seguindo as indicacións da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, a 

avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 

actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter 

diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os retrasos 

que se puideron producir. Considérase que deberá ser igualmente 

continua e de carácter individual especialmente nesta situación tan 

delicada como a que se está a vivir dende a suspensión das clases 

presenciais. Polo tanto, os procedementos serán principalmente a 

observación do progreso dos alumnos, a análise da súa mellora, o 

intercambio de dúbidas e cuestións a través do correo electrónico, e 

realización do traballo semanal e de probas específicas. 

Instrumentos:  

Os instrumentos de avaliación serán as tarefas semanais e traballos de 

recuperación específicos dos temas cumprindo cos criterios de avaliación e 

os estándares de aprendizaxe.  

 As tarefas semanais subiranse a páxina web do colexio accesible a 

todo o mundo e en formato PDF para poder abrilas dende calquera 

dispositivo dixital. 

 Os traballos de recuperación dos temas suspensos facilitaránselles 

por correo electrónico para así poder recibir unha atención persoal 

e individualizada co fin de reforzar e repasar especificamente o que 

lles deu problemas e ver a súa evolución e mellora neses aspectos. 

 Propoñerase tamén a realización dunha proba escrita durante a 

volta as aulas neste terceiro trimestre, sempre que a situación 

sanitaria o permita, para aqueles alumnos coa materia suspensa e 

que non poidan entregar ou simplemente non entreguen as tarefas 

semanais e o traballo de recuperación dos temas. 
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Aos alumnos que teñan a materia aprobada se lles pedirá en determinados 

momentos do trimestre a entrega de todos ou dunha selección dos 

exercicios de diferentes semanas. Seleccionaranse aqueles exercicios que a 

profesora considere que lles serán de máis utilidade no seu 

desenvolvemento como estudantes e que lles servirán para mellorar de 

cara ao próximo curso (preguntas relacionadas con ortografía, realización 

de esquemas, resumo de contidos, etc.) 

Criterios de avaliación e cualificación para alumnos coa materia 

suspensa: 

Considérase imprescindible a entrega do traballo dentro dos prazos 

indicados. Estes prazos serán 14 días naturais para a entrega das tarefas 

semanais e 7 días naturais para a entrega dos traballos de recuperación 

dos temas dende que os alumnos ou as familias confirman a súa recepción. 

 

É imprescindible tamén a entrega de ambos instrumentos de avaliación: 

tarefas semanais e traballo de recuperación dos temas. No caso de que 

non se entregue nada dunha das dúas cousas, a materia quedará suspensa 

e o alumno terá que recuperar a materia nunha proba presencial en xuño 

ou  na convocatoria extraordinaria de setembro, se as circunstancias o 

permiten e seguindo sempre as indicacións da Consellería de Educación da 

Xunta de Galicia. 

 

Prestarase especial atención ás respostas dos alumnos, buscando que na 

súa maior parte sexan correctas xa que, dada a situación, poden empregar 

moitos máis recursos que estando na aula ou realizando un exame. Para 

realizar o traballo poderán empregar o libro de texto, as fotocopias que se 

lles puidesen entregar na aula, o caderno cos exercicios feitos e corrixidos, 

dicionarios, internet, ou calquera outro recurso que o alumno e as familias 

teñan a súa disposición. 
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Pídese tamén que as respostas sexan persoais, que as redacten coas súas 

palabras, xa que se busca que o alumno desenvolva o seu pensamento 

crítico, a competencia lingüística, a competencia de aprender a aprender… 

 

A ortografía non pode fallar xa neste curso de 1º ESO, posto que é algo 

que se traballa ano tras ano na etapa de educación primaria, polo que se 

revisará con detemento e daráselles en primeiro lugar a posibilidade de 

corrixir e mellorar o traballo. De non corrixirse, os criterios a aplicar serán 

os mesmos que os empregados ao longo do curso:  medio punto por cada 

5 faltas de acentuación e outro medio por cada 3 faltas de ortografía.  

 

Tratándose dunha recuperación a nota máxima no terceiro trimestre será 

de 6 sobre 10, tal e como xa estaba establecido, ao considerarse que unha 

maior nota na avaliación supón un agravio comparativo cos alumnos que 

teñen a avaliación aprobada. Esta nota calcularase do seguinte xeito: 50% 

traballo semanal e 50% traballo de recuperación dos temas, sendo 

imprescindible entregar o traballo das dúas seccións con corrección. 

Terase en conta para facer o redondeo da nota a predisposición e o 

interese polo traballo. 

 

Criterios de avaliación e cualificación para alumnos coa materia 

aprobada: 

Considérase imprescindible a entrega do traballo dentro dos prazos 

indicados. Estes prazos serán 14 días naturais para a entrega das tarefas 

semanais. 

 

Prestarase especial atención ás respostas dos alumnos, buscando que na 

súa maior parte sexan correctas xa que, dada situación, poden empregar 

moitos máis recursos que estando na aula ou realizando un exame. Para 

realizar o traballo poderán empregar o libro de texto, as fotocopias que se 

lles puidesen entregar na aula, o caderno cos exercicios feitos e corrixidos, 

dicionarios, internet, ou calquera outro recurso que o alumno e as familias 
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teñan a súa disposición. 

 

Pídese tamén que as respostas sexan persoais, que as redacten coas súas 

palabras, xa que se busca que o alumno desenvolva o seu pensamento 

crítico, a competencia lingüística, a competencia de aprender a aprender…  

 

A ortografía non pode fallar xa neste curso de 1º ESO, posto que é algo 

que se traballa ano tras ano na etapa de educación primaria, polo que se 

revisará con detemento e daráselles en primeiro lugar a posibilidade de 

corrixir e mellorar o traballo. De non corrixirse, os criterios a aplicar serán 

os mesmos que os empregados ao longo do curso:  medio punto por cada 

5 faltas de acentuación e outro medio por cada 3 faltas de ortografía.  

 

O traballo entregado polos alumnos aprobados empregarase para subir a 

nota ata un máximo de 1 punto, sempre que se entregue todo e estea 

correcto. 

 

De calquera maneira compre destacar que, seguindo as indicacións da 

Consellería de Educación, o traballo realizado polos alumnos que teñan a 

materia aprobada só será tido en conta positivamente e que nunca se 

penalizará a non entrega ou a incorrección do traballo.  

Cualificación final 

A cualificación final calcularase facendo a media das cualificacións obtidas 

na primeira e na segunda avaliación. 

 

Para aqueles alumnos que tiñan a materia suspensa, empregaranse as 

notas obtidas nas recuperacións feitas neste terceiro trimestre e farase 

media coas anteriores no caso de telas aprobadas. 

 

Para os alumnos que tiñan a materia aprobada, a nota final calcularase coa 

media das dúas primeiras avaliacións e poderán subir esa media co 

traballo seleccionado, pero nunca baixala. Estes alumnos que teñan as 
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avaliacións aprobadas poderán subir a media ata nun punto.   

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non fixese as probas de recuperación ou non entregase 

as actividades marcadas, ou que as entregase pero estas non superasen os 

mínimos marcados, poderá recuperar a materia na proba extraordinaria de 

setembro se as circunstancias o permiten. De non ser así, seguiríamos as 

indicacións da Consellería de Educación para a realización de dita proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Nun primeiro momento, durante as primeiras semanas do estado de 

alarma, mandáronse actividades de repaso e reforzo de todo o 

estudado nos trimestres anteriores tal e como indicou a Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia, e seguindo esas mesas indicacións 

consideraranse como non avaliables. Unha vez que cambiaron as 

directrices e a Consellería nos deu estas indicacións para comezar a 

avaliar, empezouse a traballar de maneira progresiva, comezando polo 

primeiro tema e continuando cos seguintes en orde. 

 

O tipo de actividades que se están a mandar son esencialmente 

actividades de repaso e reforzo co fin de que os alumnos podan ir 

mellorando e afianzando coñecementos e competencias de cara a 

cursos vindeiros. En contadas ocasións poderanse mandar actividades 

de ampliación sempre que se considere que o alumnado está 

capacitado para levalas a cabo grazas aos coñecementos e 

competencias que foi desenvolvendo ao longo de toda a súa vida 

académica ou de maneira transversal ou interdisciplinar con outras 

materias. Resulta innegable dicir que curso tras curso, nas materias 

lingüísticas os alumnos volver a traballar contidos vistos en anos 

anteriores ademais de amplialos e, tamén, que as materias de lingua 

galega e lingua castelá tenden a avanzar no mesmo camiño polo que 

moitas das destrezas que se traballan nunha delas, serven para a outra 

xa que se traballarán en ambas as dúas. 

 

Estase tentando que as actividades se poidan realizar simplemente co 

traballo que se envíe e os recursos dispoñibles sen necesidade de 

acudir ao libro de texto, xa que é posible que algún alumno non o teña 

onde se atopa. Tamén se busca que algunhas das actividades sexan 

máis dinámicas e interactivas para facer máis ameno o traballo nesta 
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situación tan excepcional. Co conxunto de actividades propostas 

búscase o desenvolvemento das diferentes competencias do currículo 

dun ou doutro xeito: competencia lingüística, matemática e básica en 

ciencia e tecnoloxía, dixital, aprender a aprender, social e cívica, 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor e conciencia e expresións 

culturais.    

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o traballo semanal estase a colgar na páxina web do colexio que 

está dispoñible para todo o mundo sen necesidade de rexistrarse. Este 

traballo estase a subir en formato PDF para que poida ser accesible sen 

erros dende calquera computadora, tableta ou mesmo teléfono 

intelixente. En canto ao traballo de recuperación, como xa se indicou, 

estase a enviar por correo electrónico a cada alumno para poder 

atender de maneira individualizada as súas necesidades e situación. 

 

O correo electrónico, tanto do centro como o dos diferentes 

profesores, tamén está a ser unha ferramenta fundamental na 

comunicación coas familias; isto, xunto coa plataforma de abalar e as 

chamadas telefónicas están sendo as vías de comunicación con todo o 

alumnado.  

 

Por outra banda, para aqueles alumnos que non dispoñan de medios 

tecnolóxicos na casa (ordenador, tableta, impresora, etc.) estase a 

traballar en coordinación con diferentes organizacións, como o 

Concello de Narón, que lles facilitan o acceso ao traballo semanal as 

familias. Para darlles a facilidade de entregar o traballo poderán facelo 

mediante o envío de fotos, documentos word ou PDF, etc.,  ao correo 

electrónico de cada profesor. Por isto, os prazos de entrega están 

fixados tendo en conta o tempo que tardan en recibir o traballo a 

través destas organizacións. Tentarase flexibilizar os prazos de entrega 

na medida do posible para aqueles alumnos que teñan problemas de 

conectividade ou outro tipo de necesidades educativas especiais. 
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Xa por último, aqueles alumnos que non podan entregar o traballo de 

ningunha das maneiras, poderán facer unha proba presencial se a 

situación sanitaria o permite e seguindo as indicacións da Consellería.  

Materiais e recursos 

O traballo semanal, o libro de texto, material proporcionado pola 

editorial, as fotocopias entregadas na clase, o caderno de exercicios 

con eles corrixidos, internet, dicionarios… Estáselles tamén a facilitar 

recursos e ligazóns de interese e utilidade para os diferentes exercicios.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para informar ás familias dos cambios que se ían producir no proceso 

de avaliación para o terceiro trimestre debido as novas indicacións da 

Consellería de Educación, publicouse na páxina web do colexio un 

aviso sobre a materia no que se recollían unhas indicacións xerais para 

a avaliación do alumnado coa materia suspensa, solicitándolles que se 

puxesen en contacto coa profesora por correo electrónico para poder 

darlles as indicacións específicas para cada alumno. Ademais, estase a 

traballar diariamente coa plataforma abalar, o correo electrónico da 

Xunta e mediante vía telefónica, especialmente nos casos nos que se 

carecía dunha comunicación fluída.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


