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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º EP 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra. 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións propias. 

Aplica as normas socio-comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras. 

Comprender o sentido global dun texto oral e identificar a información 
relevante 

Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 
social. 

Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade. 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole. 

Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 
Lee con pronunciación e entoación axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía, 
breves e adaptados á súa idade. 

Mostrar interese e gusto pola lectura Expresa o gusto pola lectura como fonte de lecer 

Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus aspectos gráficos 

Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida 
aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras significativas. 

Identifica diferentes tipos de texto escrito: listas, receitas, narracións, poesía, 
noticia … 

Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos atendendo ao seu 
formato (descritivos, narrativos, dialogados) e intencionalidade comunicativa 
(informativos, literarios e descritivos) e coida a presentación 

Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito 
escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, contos, 
anécdotas…presentando os seus escritos con limpeza e respectando  os xiros 
gráficos. 

Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua.  

Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e fonemas como elementos 
fundamentais da palabra. 

Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer 
unha comunicación máis eficaz. 

Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas propias 
do nivel e as aplica á escritura de textos significativos sinxelos e seguindo modelos. 

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

Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos. 

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. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º EP 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para satisfacer 
as necesidades de comunicación en diferentes situacións de aula. 

Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

-diálogos 

-exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

Comprender o sentido global dun texto oral. 
Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 
social. 

Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos sinxelos de carácter infantil. 
Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de 

textos moi sinxelos apropiados á súa idade. 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o vocabulario. 

Identifica o tema dun texto sinxelo. 

Ler por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 
    Dedica, de xeito 

guiado, momentos de lecer para a lectura voluntaria. 

Identifica, con axuda, a estrutura básicade diferentes textoslidos.     Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 

Producir textos sinxelos segundo un modelo con diferentes formatos 
(descritivos, narrativos, dialogados) e intencións 
comunicativas(informativos, literarios e prescritivos, aplicando as regras 
ortográficas de nivel e coidando a presentación. 

Escribe,conaxuda,en diferentes soportes, textos sinxelospropiosdavidacotiá, do 
ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa)e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: 
cartas, folletos informativos, noticias, instrucións, receitas,textos 

      literarios… 

Elaborar, de xeito guiado, proxectos individuais ou colectivos sobre 
diferentes temas da área. 

Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas sobre experiencias realizadas 
 

Aplicar os coñecementos gramaticais básicos sobre a estrutura da lingua, 
(categorías gramaticais), para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

  Utiliza de xeito guiado categorías gramaticais básicas: o nome, artigo, 
   adxectivo, verbo. 

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

  Utiliza sinónimos e antónimos, polisémicas na 
   expresión oral e escrita. 
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Iniciaralecturaeexpresivade textos literarios narrativos, líricos 
edramáticosnaprácticaescolar 

   Inicia a lectura guiada de textos narrativos sinxelos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

Reproducir textos literarios brevesemoisinxelosadaptados á súaidade. 
Reproduce textos 

    orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º EP 
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. 

       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. 

Producir textos orais adecuados ao nivel dos xéneros máis habituais 
imitando modelos, atendendo á forma da mensaxe  (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos)  

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

       Escribir os textos establecidos  no Plan de escritura. Produce os 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, 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. 
 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á súa idade e valorar a Resume, respondendo a preguntas e reflectindo as ideas principais, textos de diversa 
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lectura como medio para ampliar o vocabulario, fixar a ortografía correcta e 
como gozo persoal. 

tipoloxía textual 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º EP 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aplicar as normas sociocomunitarias: escoita atenta, espera de 
quendas, participación respectuosa. 

Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación. 

Expresar cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, 

ritmo, entoación. 

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. 

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

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). 

Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos 
seus gustos e intereses. 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar con atención, 
recoller datos, preguntar e repreguntar. 

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita, 
recollida de datos, pregunta e repregunta. 

Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. 
Leensilencioeenvoz alta,sendificultadeeconcerta expresividade,diferentestipos de 
textos apropiados ásúa idade 

Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade e utilizando 
a lectura como medio para ampliar o vocabularioefixaraortografía. 

Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social. 

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

Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicativas, aplicandoasregrasortográficas 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, literarioseprescritivos)diarios, cartas, 
correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos,narracións,textos 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: CPR QUIÑONES DE LEÓN 
CURSO:2019/2020 

MATERIA:LINGUA CASTELÁ 
 

 

 

 

  

 

 

científicos, anuncios publicitarios,receitas, instrucións, normas…. 

Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, utilizando soporte papel 
e informático sobre tarefas ou proxectos realizados. 

Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 
de liñas etc. 

Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua escrita. 
Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 

Reproduce textos ditados. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e 
reescritura. 

Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto. 

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. 

Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir textos orais e 
escritos. 

Diferenza familias de palabras. 

Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle 
ofrece o dicionario. 

Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 5º EP 

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 e 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 dentificar ideas ou 
valores non explicitos 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. 

Memorizar e reproducir textos axeitados a súa idade, seus gustos e intereses, 
utilizando con creatividade as distintas estratexias de comunicación oral. 

Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios e propios, axeitados 
aos seus gustos e intereses. 

Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e 
de acceso a informacións e experiencias doutras persoas. 

Resume entrevistas, noticias e debates infantís procedentes da radio, televisión e da 
internet. 

Ler, en voz alta e en silencio, diferentes textos, con fluidez e entoación 
adecuada. 

Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada. 

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. 

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 textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na producción 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 e avaliando, coa axuda de guías, as producións propias 

Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 
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e alleas. 

Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación demodo eficiente e 
responsable para presentar as súas produccións. 

Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para 
escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar información, crear táboas e gráficas. 

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

Sinala as características que definen as diferentes clases de palabras e nomes: 
clasificación e uso para construir un discurso sinxelo nos diferentes tipos de 
producións. 

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 reconece as características fundamentais de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou en verso, con 
sentido estético e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais. 

Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a 
partir de pautas ou modelos dados. 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 6º EP 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: quenda de palabra, organizar o 
discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos e das demáis. 

Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de 
formalidade a finalidade (académica, social e lúdica). 

Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais 
e secundarias e identificar ideas ou valores non explicitos. 

Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias. 

Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar activamente, recoller datos, 
preguntar e repreguntar, participar nas enquisas e entrevistas eexpresar 
oralmente con claridade o propio xuizo persoal, de acordó coa súaidade. 

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita 
activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e 
entrevistas, emisión de xuizo persoal. 

Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo eficiente e 
responsable para a procura e tratamento da información. 

Utiliza os medios informáticos para obter información. 
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Producir textos con diferentes intencións comunicativas con coherencia, 
respectando a sua estrutura e aplicando as regras ortográficas coidando a 
caligrafía, orde e presentación. 

Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, 
folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios 
publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes… 

Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando canles que 
desenvolvan a sensibilidade, a creatividade e a estética. 

Pon interese e esforzase por escribir correctamente de forma persoal. 

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

Identifica todas 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 ou oracións. 

Valorar os textos literarios e utilizar a lectura como fonte de lecer e 
información e considerala como un medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal de máxima importancia. 

Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

Coñecer 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 linguistica de España e o español de América. 
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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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 11 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 


