
CENTRO: CRP. QUIÑONES DE LEÓN 
CURSO: EDUCACIÓN PRIMARIA 
MATERIA: Lingua galega 
DEPARTAMENTO: Linguas 
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 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
10 

CENTRO: CPR QUIÑONES DE LEÓN 
CURSO: 1º-6º 

MATERIA: LÍNGUA GALEGA 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

 

 

LINGUA GALEGA 1ºE.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

Comprende a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes 
da radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 

 

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do 
ámbito académico. 

Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 
contestando se é preciso. 
Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo. 
Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 
Participa no traballo en pequeno grupo. 

Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 
Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propia da lingua galega. 

Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou 
procedentes dos medios de comunicación. 

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

Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para 
chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras. 

Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 
Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a velocidade axeitada. 

Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar preferencias. 

Selecciona textos do seu interese con certa autonomía, en función dos seus gustos e 
preferencias e explica dun xeito moi sinxelo, as súas preferencias lectoras. 
Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

 
Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás infantís, 
aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola, 
respectando as convencións elementais da escrita. 

Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 
Compón pequenos textos propios dos medios de comunicación social e/ou dos seus 
elementos (novas sinxelas e  breves,  titulares, pés  de foto…)  sobre acontecementos 
próximos á súa experiencia. 

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

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de forma xeral, 
palabras e sílabas. 
Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 
Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como Recoñece a relación entre son e grafía. 
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instrumento para a segmentación da escritura. Separa as palabras que conforman un enunciado. 

 
Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras. 

Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á autonomía lectora. 
Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade lectora. 

 
 
 
 

LINGUA GALEGA 2º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender a información xeral e relevante de textos orais sinxelos 

procedentes da radio ou da televisión, próximos a experiencia infantil. 

Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos procedentes da 

radio ou da televisión, próximos a experiencia infantil. 

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 

contestando se é preciso. 

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula 

amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. Respecta as opinión das 

persoas participantes nos intercambios orais. 

Comprender e localizar información explicita en textos sinxelos de uso cotián 

ou procedentes dos medios de comunicación. 

Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 

acontecementos próximos a experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación. 

Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para chegar 

progresivamente a expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza cando e 

preciso. 

 
Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

Elaborar textos sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal. 
Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómic. 

Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e valorar 

a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 

Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: 

disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada. 

Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, 

léxicos) das linguas que coñece. 
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Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e 

como recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, e como 

recurso de gozo persoal. 
 
 
 
 

LINGUA GALEGA 3º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer o tema e as ideas principais de textos orais breves e sinxelos de 
diferente tipoloxía, segundo a forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do 
ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais: noticias, 
contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas médicas. 

Producir textos orais adecuados ao nivel dos xéneros máis habituais 
imitando modelos, atendendo á forma da mensaxe intención comunicativa. 
(informativos, literarios e prescritivos). 

(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e asúa 

 
Elabora comprensiblemente textos orais breves e sinxelos do ámbito escolar e social, 
adecuados ao nivel,imitando modelos. 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar 
Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita e 
pregunta para asegurar a comprensión 

Ler en voz alta e en silencio diferentes textos. 
Le en voz alta e en silencio, sen dificultade, diferentes tipos de textos apropiados á 
súa idade. 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e 
como gozo persoal. 

Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de diversa 
tipoloxía textual 

Escribir os textos establecidos no Plan de escritura. Produce textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

Desenvolver as destrezas e competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

Utiliza palabras sinónimas, antónimas, polisémicas, frases feitas, na expresión oral e 
escrita. 

 Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 
 Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 

Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

Clasifica e usa os tipos de nomes para elaborar textos escritos sinxelos. 

 Aplica as normas de concordancia de xénero e número, na expresión oral e escrita. 
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 Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas súas producións 
escritas. 

 Utiliza signos de puntuación nas súas composicións escritas. 
 Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

 
 

 

LINGUA GALEGA 4º E.P. 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra,escoitar. 

Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa 
claridade. 

Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de 
quendas, participación respectuosa. 

 
 

 
Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situacións. 

Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas 
en diversas situación de comunicación: 

-diálogos 
-exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando 

cumpra, das 
tecnoloxías da información e comunicación 

Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación 
de aprendizaxe compartida. 

 
 
 

Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais sinxelos. 

Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as 
ideas principais. 

Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios 
e prescritivos). 

Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

Reproducir textos axeitados á súa idade, os seus gustos e intereses, utilizando con 
creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios 
axeitados aos seus gustos e intereses. 
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Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa 
expresividade,diferentes tipos de textos apropiados á súa idade 

 Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa 
idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

 
Identifica a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose na interpretación 
do seu significado. 

Diferenza entre información e publicidade. 

Formula hipótese sobre a finalidade de textos de tipoloxía evidente 
a partir da súa estructura e dos elementos lingüísticos e non 
lingüísticos. 

Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado 
da información. 

Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da información. 

 
 
 
 
 

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e presentación. 

Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e 
social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos informativos, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, 
instrucións,normas…. 

Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: a 
xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e a secuencia 
coherente do escrito. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e campos semánticos), así 
como as regras de ortografía para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na 
lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou estados. 

 
Participar con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade. 

Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á 

súa idade. 



 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 

 

LINGUA GALEGA 5º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, escoita atenta e 

incorporación as intervencións dos e das demáis. 

Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 

contextos nos que produce o seu discurso: debates, exposicións planificadas, 

conversas. 

Recoñecer o tema e as ideas principais dos textos orais, e identificar ideas ou 

valores non explícitos accesibles a súa idade. 

Comprende a de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais. 

Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e 

de acceso a informacións e experiencias de outras persoas. 

Resume entrevistas, noticias e debates infantis e procedentes da radio, televisión e 

da internet. 

Utilizar as estratexias de control do proceso lector (anticipación do significado, 

formulación de hipótesis, uso do dicionario, relectura). 

Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos previos sobre o tema, 

axudándose deles para acceder máis doadamente ao contido dun texto. 

Identificar a estrutura organizativa de diferentes textos lidos, centrándose na 

interpretación da súa intención e significado. 

Identifica a intención comunicativa de textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza 

entre información e publicidade. 

Utilizar as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e 

tratamento guiado da información. 

Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información. 

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións comunicativas, 

con coherencia, aplicando as regras ortográficas e coidando a caligrafía, a 

orde e a presentación. 

Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos (informativos, literarios, electrónicos, 

noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, 

anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións...) 

Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática 

(categorías gramaticais), o vocabulario (formación e significado das palabras e 

campos semánticos), asi coma as regras de ortografía para favorecer unha 

comunicación mais eficaz. 

Coñece e recoñece as categorias gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao 

nome, substituir ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou 

estados, enlazar ou relacionar palabras. Diferenza familias de palabras. 

Valorar a variedade lingüística de España e do español como fonte de 

enriquecemento cultural. Mostrar respecto tanto cara as linguas e dialectos 

que se falan en España, como cara ao español de América. 

 
Valora a variedade lingüística de España e o español de América. 

Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 

información e consideralos como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 

persoal. 

Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 
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Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, 

consentido estetico e creatividade: contos, poemas, adivinas, cancions, e 

fragmentos teatrais. 

Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 

partir de pautas ou modelos dados. 

 

 
LINGUA GALEGA 6º E.P. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito 

académico. 

Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas. 

Recoñecer e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua galega. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da lingua galega. 

 
 
 
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. 

 

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, expositivo 

e argumentativo). 

Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en 

textos. 

Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

Realizar o subliñado das ideas principais dun texto, e esquematizar e re- 
sumindo seu contido. 

Realiza o resumo dun texto. 

 
Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto. 

Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto. 

Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

 
Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os 

enunciados. 
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Respecta as regras de puntuación no texto. 

Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha 

linguaxe non sexista. 

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, implícita e funcional- 

mente, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar 

o seu coñecemento no uso da lingua. 

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, 

artigo, pro- nome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, conxunción e interxección. 

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. 

Aplica correcta- mente 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. 

Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos dados. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas. 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: durante a fase non presencial, a avaliación terá carácter 
sumativo, procurando beneficiar ao alumnado, tendo en conta as súas 
circunstancias. 
Actividades individualizadas para reforzar conceptos non adquiridos en 
avaliacións anteriores, se procede. 

Instrumentos: 

• Seguimento da avaliación continua do alumnado. 

• Observación do seu traballo. 

• Análise das súas producións. 

 
 

Cualificación final 

Teranse en conta as notas dos dous primeiros trimestres sumando como 
máximo un punto unha vez valorado o traballo realizado na fase non presencial. 

 
 
 
 

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

 
 

Actividades 

De atención á diversidade, de profundización e reforzo, de repaso, 
interativas e de carácter lúdico; na medida do posible globalizadas e 
interdisciplinares, co obxectivo de asentar as bases das competencias por 
parte do alumnado. 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Transmisión das actividades ao alumnado a través da páxina web do colexio, 
plataformas online para aquel alumnado que dispoña dos recursos dixitais 
necesarios, aplicacións didácticas de creación de xogos, ligazóns de 
almacenamiento na nube, emprego de núcleos motivadores globalizados. 
Ao alumnado que non dispoña de conectividade, se lle facilitarán os recursos 
doutro xeito: material fotocopiable, correo ordinario, etc. 

Materiais e recursos 
Material fotocopiable, recursos web, elaboración de proxectos, recursos 
online. 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Toda a información proporcionarase a través da páxina web do centro, dos 
correos dos profesores de área e dos titores e a aplicación Abalar, así como 
conversacións telefónicas/ videoconferencias e outras formas de contacto 
para casos puntuais. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 
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