
 

CENTRO: CPR AYALA 
CURSO: 6º EP 
MATERIA: LCL. 
DEPARTAMENTO:  
DATA: 12-05-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR AYALA 
                   CURSO:  6ºEP 

                                            MATERIA: LCL. 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade. 
 
 
 
 
 
 

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. Participar en situacións de comunicación, 

dirixidas o espontáneas, respectando as normas da 

comunicación: quenda de palabra, organizar o 

discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e 

daws demais. 

▪ LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos 

segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social 

e lúdica). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e 

corrección. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.3. Expresarse de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario preciso e estrutura 

coherente. 

▪ LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 

correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

▪ CCL 

▪ LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, 

substituíndo elementos básicos do modelo dado. 

▪ CCL 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 5                                                                            CENTRO: CPR AYALA 
                                                                                 CURSO:  6ºEP 

                                                                                                 MATERIA: LCL. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto 

necesarios para a comprensión global (léxico, locucións). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de 

correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras homófonas, 

homónimas, parónimas, polisémicas). 

▪ CCL 

▪ B1.6. Comprender o sentido global dos textos orais, 

recoñecendo as ideas principais e secundarias e 

identificar ideas ou valores non explícitos. 

▪ LCB1.6.1. Identifica o tema do texto. ▪ CCL 

▪ LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto. ▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e 

secundarias. 

▪ CCL 

▪ CCA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B1.8. Comprender textos orais segundo a súa 

tipoloxía: atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

▪ LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades 

diversas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas 

correspondentes á comprensión literal, interpretativa e crítica 

do texto, e infire o sentido de elementos non explícitos nos 

textos orais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B1.9. Producir textos orais breves e sinxelos dos 

xéneros máis habituais imitando modelos. 

▪  LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e 

sinxelos imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e persuasivos). 

▪ CCL 

▪ LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un ▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

texto e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas. ▪ CCA 

▪ B2.1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e 

entoación adecuada. 

▪ LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de 

textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

▪  CCL 

▪ LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de 

palabras. 

▪ CCL 

▪ B2.2. Comprender distintos tipos de textos 

adaptados á idade e utilizando a lectura como medio 

para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía 

correcta. 

▪ LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as 

ideas principais e as secundarias dos textos de diferente 

tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun 

texto en voz alta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B2.3. Ler en silencio diferentes textos valorando o 

progreso na velocidade e a comprensión. 

▪ LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de 

diferente complexidade. 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade 

os textos lidos. 

▪ CCL 

▪ B2.4. Resumir un texto lido reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas principais e secundarias nos 

distintos tipos de textos. 

▪ LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. 

Identifica as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa 

progresión temática. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os 

elementos característicos dos diferentes tipos de texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos. ▪ CCL 

 

▪ B2.5. Utilizar estratexias para a comprensión de 

textos de diversa índole. 

▪ LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á 

comprensión global. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪  LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para 

comprender un texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas 

conceptuais sinxelos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B2.8. Concentrarse en entender e interpretar o 

significado dos textos lidos. 

▪ LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con 

axuda do contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. 

Identifica a súa intención comunicativa. Diferenza entre 

información, opinión e publicidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma. ▪ CCL 

▪ CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.1. Producir textos con diferentes intencións 

comunicativas con coherencia, respectando a súa 

estrutura e aplicando as regras ortográficas 

coidando a caligrafía, orde e presentación. 

▪ LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesivas e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.2. 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, revisándoos para melloralos e avaliando, 

coa axuda de guías, as producións propias e alleas. 

▪ LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 

persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, 

evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión 

persoal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC  

▪ LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as 

regras de acentuación e ortográficas propias do nivel. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección. ▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ B3.3. Utilizar o dicionario como recurso para resolver 

dúbidas sobre a lingua, o uso ou a ortografía das 

palabras. 

▪ LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, 

no proceso de escritura. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.5. Buscar unha mellora progresiva no uso da 

lingua, explorando canles que desenvolvan a 

sensibilidade, a creatividade e a estética. 

▪ LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 

de forma persoal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.7. Levar a cabo o plan dea escritura que de 

resposta a unha planificación sistemática de mellora 

da eficacia escritora e fomente a creatividade. 

▪ LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 

planificación, redacción, revisión e mellora. 

- Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, 

o tratamento autor/a-lector/a e a presentación. 

- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor 

e o asunto de que se trata. 

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os 

escritos. 

- Reescribe o texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ 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. Identifica todas 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 ou oracións. 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos 

simples e compostos nas formas persoais e non persoais do 

modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos. 

▪ CCL 

▪ LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. ▪ CCL 

▪ B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 

lingüísticas a través do uso da lingua. 

▪ LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras 

polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e 

neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas. 

▪ CCL 

▪ LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e 

crea palabras derivadas. 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras 

nun texto. 

▪ CCL 

▪ LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado 

completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e 

predicado. 

▪ CCL 

▪ LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de 

entre as varias que lle ofrece o dicionario. 

 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas 

nas súas producións escritas. 

▪ CCL 

▪ B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 

comprensión oral e escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

▪ LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes 

clases de palabras e nomes: clasificación e uso para construír o 

discurso nos diferentes tipos de producións. 

▪ CCL 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de 

xénero e número na expresión oral e escrita. 

▪ CCL 

▪ LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun texto.   

▪ CCL 

▪ LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación. ▪ CCL 

▪ LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til. ▪ CCL 

▪ LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas 

propias. 

▪ CCL 

▪ B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 

tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns ou 

▪ LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios 

dos poemas 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

adiviñas. 

 
 
 

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 

- Comprension 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. 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO: CPR AYALA 
                   CURSO:  6ºEP 

                                            MATERIA: LCL. 

 

 

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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