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A Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública 

ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia declárase a situación de emerxencia sanitaria o 13 de 

marzo, entre as medidas preventivas adoptadas está a suspensión das actividades 

académicas, o que significou a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do 

sistema educativo. 

  

A Dirección Xeral de Educación,  Formación Profesional e Innovación Educativa, dita as 

instrucións  do 27 de abril de 2020, sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre que 

afecta a diversos aspectos organizativos e académicos, entre os que está a adaptación da 

programación para este curso. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.1. Comprender textos orais diversos, procedentes 

da radio, da televisión ou da internet, interpretando as 

intencións explícitas así como as intencións, opinións e 

valores non explícitos. 

▪ LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, 

distinguindo a información da opinión. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B1.4. Comprender e producir textos orais propios do 

uso cotián ou do ámbito académico. 

▪ LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas 

propias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSEIEE 

▪ LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 

destacadas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás 

diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

utilizando o dicionario se é preciso. ▪ CSIEE 

▪ CAA 

▪ B1.5. Manter unha actitude de escoita activa, 

respectando as opinións dos e das demais. 

▪ LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais. ▪ CCL 

▪ CSC 

▪ B1.6. Participar nas diversas situacións de intercambio 

oral que se producen na aula amosando valoración e 

respecto polas normas que rexen a interacción oral.  

▪ LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, 

ritmo, entoación e volume.. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B1.7. Amosar interese por expresarse en público 

coherentemente, sen contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos adecuados. 

▪ LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen 

contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e 

entoación axeitada e propia da lingua galega. 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CCEC 

▪ B1.11. Interesarse por amosar unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

▪ LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 

entoación adecuada a cada acto comunicativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ B2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar 

información explícita en textos escritos de soportes 

variados (webs infantís, libros, carteis) e realizar 

inferencias determinando intencións e dobres 

sentidos. 

▪ LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes 

dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 

(narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo). 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, 

deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e 

dobres sentidos en textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 

vocabulario que atopa nos textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B2.2. Interpretar e comprender a información 

procedente de gráficos, esquemas e ilustracións.  

▪ LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, 

esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co 

contido do texto que a acompaña. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CMCT 

▪ B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 

texto, e esquematizar e resumindo seu contido. 

▪ LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais 

e secundarias. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B2.4. Utilizar estratexias para mellorar a lectura.  ▪ LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 

comprensión integral, cando é preciso. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CSIEE 

▪ B2.7. Ler expresivamente textos de diversa tipoloxía 

(dramatizando cando é preciso) con fluidez e precisión, 

atendendo á dicción, entoación, intensidade de voz, 

ritmo e velocidade, adecuados ás diversas situacións 

funcionais da lectura en voz alta (ler para que alguén 

goce escoitando, ler para dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para compartir información que se 

acaba de localizar) facendo participar a audiencia da 

súa interpretación.  

▪ LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. ▪ CCL 

▪ LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ B3.1. Usar as estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

▪ LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 

cohesionando os enunciados. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto. ▪ CCL 

▪ LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, 

organizar e comunicar información. 

▪ LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e 

comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes... 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B3.4. Elaborar textos breves con creatividade. ▪ LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza 

léxica. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪  

▪ 4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 

básica, implícita e funcionalmente, como apoio á 

comprensión e á produción de textos, así como aplicar 

▪ LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 

función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, 

verbo, preposición, conxunción e interxección. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e ▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

o seu coñecemento no uso da lingua. non persoais dos verbos. ▪ CAA 

▪ LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: 

declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o suxeito e o 

verbo. Utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e 

recoñece os complementos do nome.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as normas ortográficas xerais e 

as de acentuación en particular, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a elas. 

▪ LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de 

acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e 

aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B4.3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, 

así como unha sintaxe adecuada nas producións orais 

e escritas. 

▪ LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. ▪ CCL 

▪ LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. ▪ CCL 

▪ LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do 

pronome átono. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B4.5. Identificar o papel semántico do suxeito e 

transformar oracións activas en pasivas, e viceversa, 

para mellorar a comprensión e a produción de textos. 

▪ LGB4.5.1. Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito.. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B4.6. Transformar un texto narrativo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto e viceversa. 

▪ LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro de 

estilo indirecto e viceversa. 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CAA 

▪ B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do 

dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras 

que conforman a lingua. 

▪ LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera 

palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) 

e compostas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras 

polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B5.3. Analizar as características dos diferentes xéneros 

e as figuras literarias, así como temas e tópicos 

▪ LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes 

xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

recorrentes. 
▪ LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos 

poemas. 

▪ CCL 

▪ LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: 

comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 

palabras. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CAA 

 
 
 

CCL - Competencia en Comunicación Lingüística. 

CMCCT - Competencia Matemática e Competencias Básicas, en Ciencia e Tecnoloxía. 

CD - Competencia Dixital. 

CAA - Aprender a Aprender. 

CSC- Competencias Sociais e Cívicas. 

CSIEE - Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 

CCEC - Conciencia Expresións Culturai 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 

Avaliación 

   Procedementos:  

   -Adecuación dos traballos realizados. 

- Esforzo, implicación e interese polo traballo. 

-Entrega das tarefas. 

-Medidas de interacción no proceso de ensino-aprendizaxe.  

 

Instrumentos: 

-Fichas de traballo 

-Actividades propostas 

-Cuestionarios 

- Comprensión de textos 

-Elaboración de pequenos textos 

 

 

Cualificación final 

 

Sempre atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador de todas 

as áreas. A cualificación realizarase sobre as apredizaxes  dos dous 

primeiros trimestres do curso, así como as actividades realizadas no 

terceiro trimestre, que servirán para recuperar as avaliacións pendentes ou 

mellorar a calificación final. Sempre e cando beneficie ao alumnado. 

Cualificación: 

• A media dos dous primeiros trimestres máis os traballos ou 

actividades realizadas  no terceiro trimestre que servirán para subir 

a nota,  en función da media obtida nos  dous anteriores. 

• Os alumnos/as que teñan algunha avaliación suspensa, poderán 

recuperar coa entrega dos traballos propostos. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

 

 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

             

 

Criterios de cualificación: 

              

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades     

   As actividades lectivas centraranse nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos/as. 

• O alumnado realizará actividades de repaso, reforzo e 

recuperación relacionadas cos contidos do 1º e 2ºT. e no seu 

caso na ampliación das aprendizaxes anteriores.   

• Combinaranse distintas act. específicas e interdisciplinares. 

• A ampliación de actividades sobre algún tema xa en proceso no 

momento do cese da actividade, ou que requiren unha mínima 

intervención docente,  tendo como referencia os obxectivos e as 

C. clave máis necesarios para a progresión do alumnado. 

• Adaptaranse as actividades e os tempos de entrega para os 

alumnos con algún tipo de medida especifica de apoio educativo. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

• Os luns, ponse a disposición dos alumnos/as, o traballo semanal  

na web do centro.  

• Para o alumnado que no dispón dos medios técnicos para o 

acceso e realización dos traballos propostos , o Concello previa 

petición semanal, proporciona o servicio de fotocopias gratuito. 

• Para a entrega dos traballos, facilítase o correo do mestre que 

imparte a materia, e a través do móbil en algún caso específico. 

• Mención especial, é a das familias que presentan  dificultades de 

localización.  Procederase a súa localización a través do teléfono 

e correo electrónico,  infórmase ao  Dpto. de Orientación, e si 

fose necesario aos Servicios  Sociais. 

• O alumnado, con necesidades específicas de apoio  educativo 

contará co correo  das mestras de apoio .  
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Materiais e recursos    

   Materiais e recursos  para as  distintas actividades: 

• Libro de texto 

• Ligazóns 

• Fichas para completar, teóricas,  explicativas e de CL… 

• Esquemas para facilitar a comprensión da materia. 

• Flexibilización dos tempos de realización das actividades para os 

alumnos/as que o necesiten. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

   Para o contacto coas familias: 

• Páxina web do centro 

• Abalar 

•  Correo electrónico da titora  ou o do mestre da materia 

correspondente. 

• O teléfono 

Publicidade    Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

https://colegioayala.com/ 
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