
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
B3.1. Utilizar estratexias (recurso ás imaxes, a títulos e outras informacións visuais, e aos 
coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e aos transferidos desde as 

linguas que coñece), identificando a información máis importante e deducindo o significado de 

palabras e das expresións non coñecidas. 
B3.3. Comprender información relevante en textos do seu interese, descritivos ou narrativos, de 
certa lonxitude e ben estruturados, nos que se informa de acontecementos, se describen accións, 

persoas, obxectos e lugares, e se manifestan opinións, crenzas ou valores con expresións 

sinxelas. 

SLEB3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos do 

xénero informativo, en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias 

glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións 

principais en textos de carácter claramente argumentativo, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 

coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 

habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un 

control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, tanto de carácter xeral 

como máis específico dentro da propia área de especialización ou de interese.  

SLEB4.5. Escribe, nun formato convencional, informes expositivos breves e sinxelos, atendendo á súa 

estrutura básica e particularidades sintáctico-discursivas elementais, nos que dá información esencial 

sobre un tema educativo, ocupacional ou menos habitual, describindo brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de 

certas accións.  
B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, de puntuación e de formato máis 

frecuentes con razoable corrección de modo que se comprenda a mensaxe, aínda que pode darse 

algunha influencia da primeira ou doutras linguas. 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles na escrita. 
 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que descoñece a partir 

das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas que coñece. 
B5.7. Coñecer e utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios interese. 

SLEB5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa, utilizando 
adecuadamente  as  estruturas  sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu nivel escolar, 

suficientes para comunicar con eficacia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Seguemento da entrega das tarefas realizadas polo alumnado e análise das mesmas. 

Instrumentos: 

As tarefas entregadas polo alumnado: 

 Actividades de comprensión escrita. 

 Actividades de expresión  escrita. 

 Actividades gramaticais. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Tendo en conta que a avaliación é continua,  a nota final de curso será a mesma ca da 
terceira avaliación e obterase da media das notas obtidas na primeira e na segunda 
avaliación. Ao resultado se lle poderá engadir ata 2 puntos partindo do seguemento das 
tarefas entregadas polo alumnado dende a declaración do estado de alarma. 
Para acadar eses 2 puntos na realización das tarefas, teranse en conta os seguintes 
factores: 
O número de tarefas entregadas e a súa corrección. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Unha única proba escrita sobre as aprendizaxes realizadas durante os dous 
primeiros trimestres e revisadas e reforzadas no terceiro. 

 

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  
Actividades de ampliación consideradas esenciais de cara á proba da ABAU. 

Estas actividades están recollidas nun rexistro diario de actividades 
solicitado pola dirección do centro.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Cumprimentación de fichas. 

 Extracción de informacións específicas en textos . 

 Realización de actividades de verdadeiro o falso. 

 Realización de actividades de expresión escrita: poñer títulos, facer 

resumos, facer redaccións. 

 Exercicios online. 

 Intercambios orais en webex. 

Materiais e recursos 

 Fichas elaboradas pola profesora. 

 Exercicios online de páxinas como le point du fle. 

 Vídeos eplicativos de youtube. 

 Plataforma educativa edmodo 

 Correo electrónico. 

 Plataforma webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ademáis da publicación obrigatoria na páxina web do centro, informarase 
directamente ao alumnado por webex, na plataforma educativa edmodo e 
tamén por Abalar. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


