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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E  COMPETENCIAS
IMPRESCINDIBLES

1º ESO

Criterios de avaliación
Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

 B5.1  Ler  un  texto  literario  e  facer  o  seu
comentario seguindo uns criterios dados.

 LGB5 1.1.  Le con atención un texto
narrativo e coméntao seguindo
uns criterios dados.

  B4.1.  Valorar a riqueza das linguas. LGB4.1.1.  Valora  a  riqueza  das
linguas.

 B3.1.  Ampliar o vocabulario básico relacionado
co cuarto e entender a importancia de usar
o dicionario.

LGB3.1.1.  Utiliza  en  diversos
contextos o vocabulario básico
estudado e usa o dicionario. 

B3.3. Entender  a  estrutura  da  palabra  e
recoñecer as distintas clases.

LGB3.3.1Entende  a  estrutura  da
palabra e forma familias léxicas.

LGB3.3.3.  Recoñece  as  distintas
clases de palabras  segundo a
súa estrutura.

B5.2.  Distinguir  entre  textos  literarios  e  non
literarios  e  identificar   as  características
principais dos xéneros.

LGB5.2.1.  Diferencia textos literarios
e textos non literarios.

LGB5.2.2.  Recoñece  as
peculiaridades  dun  texto  literario
dado  e  identifica  o  xénero  ao  que
pertence.

B2.8.  Diferenciar textos segundo o seu ámbito
de uso.

 LGB8.2.2.  Distingue diversos tipos
de textos, segundo a situación
en que se usen.

  

B4.1.Coñecer algunhas das linguas que se falan
en Europa.

   Identifica algunhas linguas de 
Europa e a súa situación.

B3.1.  Ampliar o vocabulario básico relacionado 
coa familia e clasificar palabras en campos 
semánticos.

 LGB3.1.1.   Amplía o vocabulario 
básico relacionado coa familia.

  LGB3.1.1   Comprende que é un 
campo semántico.



B3.4.Clasificar substantivos e aplicar as regras 
de formación do feminino e plural.

LGB3.4.1.1  Identifica os 
substantivos comúns e propios,
concretos e abstractos, 
individuais e colectivos.

LGB3.4.1. Forma o  feminino eplural 
de substantivos dados.

 B3.4.  Clasificar palabras polo número de 
sílabas e pola posición da sílaba tónica, e 
diferenciar entre ditongos e hiatos.

LGB3.4.1.  Clasifica as palabras polo
número de sílabas.

LGB3.4.1. Distingue sílabas tónicas 
e átonas.

LGB3.4.1.  Identifica e analiza 
ditongos e hiatos.

  B2.12.  Escribir o comezo dunha narración.   LGB2.12.1.  Escribe o comezo dun 
texto narrativo seguindo unhas 
pautas dadas.

B4.1. Identificar as linguas da península Ibérica
e coñecer a lusofonía.

LGB4.1.3.  Identifica  as  linguas  da
península  Ibérica  e  coñece  a
lusofonía.

B3.1.   Ampliar  o  vocabulario  básico
relacionado coa aula e lembrar os sinónimos.

LGB3.1.1. Amplía  o  vocabulario
básico relacionado coa aula. 

LGB3.1.1.  Lembra  e  practica  a
relación de sinonimia.

 B3.4. Coñecer e aplicar as regras xerais de
acentuación.

LGB3.4.1. Aplica  correctamente  na
práctica  as  regras  xerais  de
acentuación.

 B3.1.   Analizar  o significado das palabras 
polisémicas.

 

LGB3.1.1. Analiza os 
significados de palabras 
polisémicas.

B3.4.  Recoñecer os adxectivos cualificativos e os 
seus graos.

LGB3.4.1   Recoñece os 
adxectivos cualificativos e forma
o feminino e o plural de 
adxectivos dados.

LGB3.4.1. Realiza 
comparacións utilizando as 
partículas comparativas 
adecuadas.

B3.4. Coñecer e aplicar algunhas regras especiais de 
acentuación.

LGB3.4.1. Coñece e aplica 
correctamente algunhas regras 
específicas de acentuación.



B5.2. Recoñecer a estrutura básica dun texto 
narrativo.

LGB5.2.2,Identifica a estrutura 
básica dun texto narrativo.

B3.1.  Ampliar  o  vocabulario  básico  relacionado
coas accións do corpo.

 LGB3.1.1. Amplía o vocabulario
básico relacionado coas accións
do corpo.  

LGB3.1.1. Lembra  e  practica  a
relación  entre  termos
contrarios.

 B2.12.  Redactar textos descritivos. LGB2.12.1.   Sabe redactar unha
descrición, a partir duns modelos
e duns pasos dados.

B3.1.  Ampliar o vocabulario básico relacionado
cos  cinco  sentidos  e  lembrar  as  palabras
homófonas.

LGB3.1.1 Amplía  o  vocabulario
básico  relacionado  cos  cinco
sentidos. 

LGB3.1.1 Recoñece  e  emprega
correctamente  algunhas
palabras homófonas.

B3.4.  Coñecer e aplicar as regras de uso de b e
v.

LGB3.4.1.  Aplica  correctamente  na
práctica as regras de uso de b e v.

B5.6. Crear  unha  historia  fantástica  a  partir
dunhas pautas dadas.

LGB5.6.1. Escribe  unha  historia
fantástica  a  partir  dun  modelo  e
dunhas pautas dadas.

 

B3.1.  Ampliar o vocabulario básico  e recoñecer
palabras homónimas.

LGB3.1.1. Amplía  o  vocabulario
básico.

LGB3.1.1.Comprende o que son as
palabras homónimas.

B5.2. Recoñecer   algunha  das  características
específicas do xénero lírico.

LGB5.2.2.  Analiza  algunha  das
características do xénero lírico.

B2.12.Escribir textos expositivos. LGB2.12.1.Crea  textos  expositivos
a partir dunhas pautas dadas.

B4.1.Recoñecer a utilidade do galego. LGB4.1.1. Entende a utilidade do galego
para  comunicarnos  entre  nós  e
con xente doutros lugares.

LGB3.1.1 Amplía  o  vocabulario  básico
relacionado coas formas de ser.  



B3.1. Ampliar  o  vocabulario  básico
relacionado coas maneiras de ser e coñecer
os sufixos máis habituais.

LGB3.1.1  Coñece e  aplica  os  sufixos
máis habituais na formación de palabras
derivadas.

B3.4.Coñecer  e  distinguir  palabras  con  e
sen h.

LGB4.3.1. Escribe  correctamente
palabras con e sen h.

 B5.6. Identificar e aplicar a textos  algunhas
das principais  figuras literarias en textos
poéticos.

 LGB5.6.1.Recoñece  e aplica nos seus
textos algunhas  das  principais
figuras literarias

B3.1. Ampliar  o  vocabulario  básico  coñecer  os
prefixos máis habituais.

LGB3.1.1  Amplía  o  vocabulario
básico. 

LGB3.1.1 Coñece  e  aplica  os
prefixos  máis  habituais  na
formación de palabras derivadas.

B3.4.  Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso
das maiúsculas.

LGB4.3.1.  Coñece  e  aplica
correctamente  as  regras  que
rexen o uso das maiúsculas.

B.4.5. Identificar diferentes actitudes lingüísticas. LGB4.5.1 Comenta  diferentes
actitudes lingüísticas.

B3.1.  Ampliar  o  vocabulario  básico   e  formar
palabras compostas.

LGB3.1.1  Amplía o vocabulario
básico relacionado.

  

LGB3.1.1 Forma  palabras
compostas.

B3.4.  Coñecer as regras de uso do punto. LGB3.4.1. Coñece  e  aplica
correctamente as regras de uso
do punto.

B3.1.   Ampliar  o  vocabulario    e  identificar
castelanismos léxicos máis frecuentes.

LGB3.1.1 Amplía  o  vocabulario
básico.

  

LGB3.1.1  Identifica e corrixe algúns
castelanismos  léxicos  máis
frecuentes.

B3.4. Diferenciar a función da coma. LGB3.4.1.  Aplica  correctamente  a
coma en diversos textos.

B5.2.  Recoñecer as características básicas do
texto dramático.

B5.2.1. Recoñece  as  características
básicas do xénero teatral.

B5.6.    Transformar e crear textos teatrais . B5.6.1.  Transforma  e  crea  textos
teatrais.

B4.1.Recoñecer a importancia de usar a lingua
con corrección,

LGB4.1.1.Esfórzase  por  utilizar  o
galego  con  corrección,  tanto  o
falado coma o escrito.



B3.4.  Coñecer  as  regras  de  uso  dos  dous
puntos, dos puntos suspensivos e dos signos de
interrogación e de admiración.

LGB3.4.1. Coñece e aplica
correctamente as regras de uso dos
dous puntos, dos puntos
suspensivos e dos signos de
interrogación e de admiración.

 2º ESO

Criterios de avaliación
Estándares  de  aprendizaxe
avaliables

B1.2.  Extraer  a  intención  comunicativa,  o
tema,  as  ideas  principais  e  os  datos
relevantes  de  diferentes  textos  orais  dos
ámbitos social e educativo.

LGB1.2.1.  Recoñece,  xunto  ao
propósito e a idea xeral, os feitos e
datos relevantes en textos orais do
ámbito social e educativo.

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía
nas intervencións orais propias e alleas da
actividade  educativa,  tanto  espontáneas
como planificadas.

LGB1.3.1.  Coñece,  aprecia  e  usa  as
normas  que  rexen  a  cortesía  na
comunicación  oral  (intervén  na
quenda  que  lle  corresponde,
respecta as opinións e recoñece e
rexeita a linguaxe discriminatoria).

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos
aspectos  prosódicos  (entoación,
pausas, ton, timbre e volume) e o
significado  dos  trazos  máis
característicos  da  linguaxe  non
verbal.

B1.5.  Valorar as  producións  emitidas  cunha
fonética e prosodia correcta e amosar unha
actitude  crítica  ante  os  prexuízos  que  se
poidan asociar a ela.

LGB1.5.1.  Aprecia  a  emisión  dunha
pronuncia  e  prosodia  correcta,
recoñece os erros  nas producións
orais  propias  e  alleas  e  propón
solucións para melloralas. 

LGB1.5.3.  Asume,  se  a  posúe,  a
variante  dialectal  propia  e  utilízaa
na súa práctica habitual.

B1.6.  Producir textos orais,  en intervencións
espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.1.  Produce  textos  orais,  en
intervencións  espontáneas,
adecuadas á situación e á intención
comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.6.2.  Participa  con  fluidez  nas
intervencións  orais  espontáneas
respectando  as  regras
morfosintácticas desta lingua.



LGB1.6.4.  Emprega  nas  intervencións
orais espontáneas un léxico rico e
variado.

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua
e as normas do uso lingüístico para resolver
problemas de comprensión.

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico
descoñecido  a  partir  do  contexto,
analiza  a  forma  das  palabras  ou
usa dicionarios para contextualizar
as acepcións.

LGB2.1.4.  Relaciona  a  información
explícita e implícita dun escrito en
función do contexto.

LGB2.1.6.  Contrasta  os  contidos  dos
textos  analizados  cos
coñecementos  propios,  antes  e
despois da lectura.

B2.4.  Comprender  e  interpretar  en  formato
papel  ou  dixital,  textos  propios  da  vida
educativa, especialmente, os instrutivos e
expositivos: webs educativas, dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.2.  Identifica  as  características
específicas  de todo tipo de textos
nos  que  se  expoñan  feitos  e  se
expliquen  ideas  e  conceptos  das
distintas materias curriculares.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén
nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e
integrar  os  coñecementos  adquiridos  no
proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.1.  Utiliza,  de  forma
progresivamente  autónoma,
diversas  fontes  de  información  e
integra  os  coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais
e escritos.

LGB2.5.2.  Coñece  e  utiliza
habitualmente dicionarios impresos
ou en versión dixital.

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital,
textos  de  carácter  educativo:
cuestionarios,  resumos,  informes  de
tarefas, descricións e explicacións sobre
contidos das materias curriculares.

LGB2.11.1.  Produce,  en  formato
papel ou dixital, textos de carácter
educativo:  cuestionarios,  resumos,
informes de tarefas,  descricións e
explicacións  sobre  contidos  das
materias curriculares.



B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel
ou  dixital,  textos  de  distinta  tipoloxía,
fundamentalmente,  narracións  e
descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel
ou  dixital,  escritos  de  distinta
tipoloxía  a  partir  dun  modelo,
fundamentalmente,  narrativos  e
descritivos.

LGB2.12.2.  Sintetiza  e  resume
narracións  e  descricións  sen
parafrasear o texto resumido.

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo
e  preciso  coa  presenza  da  fraseoloxía  e
vocabulario traballado na aula.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo
e  preciso  para  expresarse  con
claridade  nun  rexistro  axeitado  á
situación comunicativa.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua
galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e  pronuncia
correctamente os fonemas propios
da lingua galega.

B3.5.Recoñecer  e  aplicar     de  xeito
progresivo  as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.1.  Recoñece  e  aplica
correctamente, de xeito progresivo
as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.2.  Aplica  estratexias  para  a
corrección lingüística,  gramatical  e
ortográfica dos textos.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos
e da súa  caracterización  morfolóxica  para
mellorar  a  comprensión  e  produción
textuais.

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio,
utilizando os recursos da lingua con
flexibilidade e creatividade.

B4.1.  Valorar  as  linguas  como  medios  de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo.  Apreciar  o
plurilingüismo  como  expresión  da  riqueza
cultural  da  humanidade  e  coñecer  a
lusofonía  e  achegarse  ás  culturas  que  a
integran.

LGB4.1.2.  Distingue  entre  linguas
maioritarias,  minoritarias  e
minorizadas  e  aplica  estes
conceptos ao caso galego.



B5.1. Ler con regularidade obras literarias e
desenvolver  criterio  lector;  expor  unha
opinión persoal sobre a lectura dunha obra
axeitada á idade, relacionar o seu sentido
coa  propia  experiencia  e  outros
coñecementos  adquiridos  e  valorar  o  uso
dos  elementos  propios  de  cada  xénero
literario,  o  punto  de  vista  empregado  e  o
uso estético da linguaxe.

LGLB5.1.1.  Le con regularidade obras
literarias  e  desenvolve  criterio
lector; expón unha opinión persoal
sobre  a  lectura  dunha  obra
axeitada á idade e relaciona o seu
sentido  coa  propia  experiencia  e
outros coñecementos adquiridos

LGLB5.1.2.  Describe  o  uso  dos
elementos propios de cada xénero
literario,  o  punto  de  vista
mpregado  e  o  uso  estético  da
linguaxe nos textos literarios.

B5.7.  Escribir  textos  de  intención  estética
servíndose  dos  coñecementos  literarios
adquiridos  e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención
estética  servíndose  dos
coñecementos literarios adquiridos
e  dos  recursos  retóricos
traballados na aula.

B5.9.  Servirse,  seguindo  unhas  pautas
orientadoras,  dos  fondos  e  recursos  que
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais,
para a realización de traballos.

LGLB5.9.1.  Sérvese,  seguindo  unhas
pautas orientadoras, dos fondos e
recursos  que  ofrecen  as
bibliotecas,  incluídas  as  virtuais,
para  a  realización  de  traballos  e
cita axeitada destes.

B5.6.  Analizar textos literarios,  de maneira
guiada,  identificar  os  trazos  dos
subxéneros  e  a  funcionalidade  dos
recursos retóricos.

LGB.5.6.1.  Analiza textos literarios,
de  maneira  guiada,  identifica  os
trazos  dos  subxéneros  e  a
funcionalidade  dos  recursos
retóricos.

B3.8.  Recoñecer  e  usar  os  nexos
textuais  de  espazo,  oposición  e
contraste, así como os mecanismos
gramaticais  e  léxicos  de  cohesión
interna.

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos
de  conectores  de  espazo,  oposición,
contraste,  así  como  os  mecanismos
gramaticais  e  léxicos  de  referencia
interna que lle proporcionan cohesión a
un texto.



LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos
para a cohesión interna.

B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos
propios  da  vida  cotiá  e  das  relacións
sociais: cartas persoais e avisos.  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a
información  máis  relevante  de
textos propios da vida cotiá e das
relacións  sociais:  cartas  persoais
e avisos.  

B2.3. Comprender e interpretar, en formato
papel ou dixital, textos propios dos medios
de comunicación (noticias).

LGB2.3.1.  Comprende  e  interpreta
textos  propios  dos  medios  de
comunicación (noticias).

B2.6.  Amosar  unha  actitude  reflexiva  e
crítica  ante  a  lectura  que  permita
identificar  usos  lingüísticos
discriminatorios e manifestar posturas de
acordo  ou  desacordo  e  respecto  ás
mensaxes expresadas.

LGB2.6.2.  Identifica  e  expresa
posturas  de  acordo  e  desacordo
sobre aspectos parciais ou globais
dun texto.

LGB2.6.3.  Elabora  a  súa  propia
interpretación  sobre  o  significado
dun texto.

LGB2.6.4.  Respecta  as  opinións
dos demais.

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación
e  ritmo  adecuados  á  situación
comunicativa e á súa función.

LGB2.7.1.  Le  en  voz  alta  con
dicción,  entoación  e  ritmo
adecuados  (interpreta  os  signos
de  puntuación)  á  situación
comunicativa  e  á  función  da
mensaxe.

B2.8. Usar procedementos de planificación
e revisión  para  conseguir  a  adecuación,
coherencia,  cohesión  e  corrección  dos
contidos nas relacións internas e externas
do texto.

LGB2.8.1.  Elabora  esquemas
sinxelos para ordenar as ideas e
estruturar o texto.

LGB2.8.4.  Usa  os  signos  de
puntuación  do  texto  en  relación
coa organización oracional  e coa
forma do texto (os parágrafos e a
distribución  e  ordenación  das
ideas expresadas).

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente,
determinar o tema principal, a estrutura

LGLB5.2.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente,  determina  o



xeral  e  pór  de  relevo  os  principais
recursos estilísticos.

tema  principal,  a  estrutura  xeral  e
pon de relevo os principais recursos
estilísticos.

B5.5. Comparar textos pertencentes
a diferentes xéneros e subxéneros,
sinalando  as  coincidencias  e
diferenzas, tanto estruturais coma
formais.

LGLB5.5.2.  Compara  textos  pertencentes
ao  mesmo  xénero  pero  a  diferentes
subxéneros, sinalando as coincidencias e
diferenzas,  tanto  estruturais  coma
formais.

3ºESO

 

 1.ORTOGRAFÍA, ACENTUACIÓN E PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.6. Aplicar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 
B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación. 
B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a 
fonética da lingua galega 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos 
e respecta as normas gramaticais. 
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 
LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega.

 
2. O TEXTO DESCRITIVO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B2.12. Producir textos de distintos 
xéneros: descricións,  narracións de feitos 
e exposicións de ideas e conceptos.
 B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na 
aula.

LGB2.12.1. Produce textos de distintos 
xéneros: descricións, narracións de feitos 
e exposicións de ideas e conceptos. 
LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación.

3. CATEGORÍAS GRAMATICAIS: SUBSTANTIVO, ADXECTIVO, VERBO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as 
distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais. 
B3.3. Recoñecer e explicar os 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos 
de diferentes xéneros cun correcto uso das
distintas categorías gramaticais. 
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e 



procedementos de creación de palabras e 
as posibilidades de combinación para 
crear novas palabras para crear novos 
elementos léxicos.

valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa
e a tipoloxía textual. 
LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando 
os procedementos de creación.

4. ESQUEMAS E RESUMOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que 
facilitan a lectura comprensiva e crítica de 
textos. 
B3.10. Sintetizar o contido e identificar a 
estrutura de textos. Elaborar producións 
propias segundo estes parámetros. 
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de 
léxico temático e da fraseoloxía.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do 
contido dos textos: subliñados, esquemas 
e resumos. 
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de
palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 
LGB2.1.4. Relaciona a información 
explícita e implícita dun escrito en función 
do contexto. 
LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a 
estrutura e identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. Elabora 
textos nos que ten en conta os parámetros
anteriores. 
LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as 
expresións axeitadas en contextos 
comunicativos de uso formal da lingua. 

5. A LINGUA E A LITERATURA GALEGAS NA IDADE MEDIA
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.4. Recoñecer os principias elementos 
na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua desde os seus 
inicios ata  os Séculos Escuros.
B5.1. Identificar e comprender as distintas 
épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 
os Séculos Escuros. 
B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
facer audicións e ler dramatizadamente 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos na orixe e formación da lingua 
galega dende os seus inicios ata  os 
Séculos Escuros.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos  
relevantes da historia social da lingua 
galega dende os seus inicios ata  os 
Séculos Escuros.
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 
máis relevantes  da historia social da 
lingua galega dende os seus inicios ata  os
Séculos Escuros.
LGB4.4.4. Identifica as  consecuencias 
sociais da lingua  galega dende os seus 
inicios ata  os Séculos Escuros.
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios 
razoados, textos representativos da  
literatura galega   da Idade Media.  



textos narrativos, poéticos da Idade Media.
B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos e 
recursos literarios e figuras retóricas de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co 
fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos sentimentos 
e xuízos.  

LGLB 5.2.2. Le autonomamente textos ou 
obras representativas da literatura galega  
resume o seu contido , sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico , cultural 
e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.
LGLB 5.2.3. Comenta, de forma guiada, 
textos de obras da literatura galega, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e
relaciónaos co contexto histórico , cultural 
e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.
LGLB 5.3.1. Le expresiva, comprensiva 
e/ou dramatizadamente textos narrativos e
poéticos  representativos da literatura  
galega da Idade Media.
LGLB 5.6.2.  Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de comunicación
capaz de regular os sentimentos e xuízos.

  
6.  CATEGORÍAS GRAMATICAIS: CUANTIFICADORES, IDENTIFICADORES, 
EXCLAMATIVOS, INTERROGATIVOS
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

 B3.2. Identificar e explicar  os usos e 
valores das categorías gramaticais e 
aplicar os coñecementos sobre estas na 
elaboración de textos escritos e orais

   LGB3.2.1. Produce textos orais e 
escritos de diferentes xéneros cun correcto
uso das distintas categorías gramaticais. 
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e 
valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa
e a tipoloxía textual.

7. A ESTRUTURA DAS PALABRAS 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.3. Recoñecer e explicar os 
procedementos de creación de 
palabras, os valores dos morfemas e 
as súas posibilidades combinatorias 
para crear novos termos e identificar a
súa procedencia grega ou latina.  

LGB3.3.1. Recoñece e explica os 
procedementos de creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando 
os procedementos de creación léxica. 
LGB3.3.3. Recoñece os valores de 
prefixos e sufixos e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novas palabras. 
 

 8.PRESENTACIÓN ESCRITA  E EXPRESIÓN ORAL



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B1.5. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 
B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os
recursos que ofrecen as bibliotecas e 
outros recursos relacionados coas TIC 
para obter, organizar e seleccionar 
información. 
B2.13. Utilizar as TIC, cando sexa 
oportuno e/ou posible, para organizar os 
contidos, mellorar a presentación e corrixir 
as producións escritas. 
B3.5. Usar progresiva, autónoma e 
eficazmente os dicionarios, as bibliotecas 
e outras fontes de consulta para resolver 
dúbidas e progresar na aprendizaxe. 
B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en
grupo, nos que se describan e analicen 
textos representativos da literatura galega.
B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos do ámbito 
educativo: informes e proxectos sobre 
tarefas educativas das materias 
curriculares. 

 LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na quenda que
lle corresponde, respecta as opinións e 
recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 
LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non
verbal. 
LGB1.8.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas ou 
formais respectando as regras 
morfosintácticas da lingua.
LGB1.8.5. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e variado.
LGB1.10.1. Consulta os medios de 
información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 
LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema 
de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. 
LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de 
textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos 
textos escritos. 
LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe.
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual 
e/ou colectivamente, nos que se describen
e analizan textos representativos da 
literatura galega.
LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso 
ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida 
en bibliotecas e outras fontes de 
información. 
 



4º ESO

1. CATEGORÍAS GRAMATICAIS:  PRONOME PERSOAL E PRONOME RELATIVO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as 
distintas categorías gramaticais na 
elaboración de textos escritos e orais

  LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos
de diferentes xéneros cun correcto uso das
distintas categorías gramaticais.
 LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e 
valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa
e a tipoloxía textual.

2. A LINGUA E A LITERATURA DO S.XIX 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B4.4. Recoñecer os principias elementos 
na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua desde os seus 
inicios ata 1916. 
B5.1. Identificar e comprender as distintas 
épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 
B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
facer audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 
B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co 
fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos sentimentos 
e xuízos. 

 
LGB4.4.1. Recoñece os principias 
elementos na orixe e formación da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
rele-vantes da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos 
máis relevantes da historia social da lingua
galega desde os seus inicios ata 1916. 
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos 
feitos máis relevantes da historia social da 
lingua ga-lega desde os seus inicios ata 
1916. 
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 
LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e
períodos da literatura galega desde as 
súas ori-xes na Idade Media ata 1916. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente as distintas épocas  

 

 3.REPASO ORTOGRAFÍA, ACENTUACIÓN E PUNTUACIÓN 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.6. Aplicar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 
B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación. 
B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a 
fonética da lingua galega 

 LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos
e respecta as normas gramaticais. 
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar 
correctamente. 
LGB3.4.1. Recoñece e usa 
adecuadamente a fonética da lingua 
galega.

3. PROPIEDADES TEXTUAIS: COHERENCIA, ADECUACIÓN, COHESIÓN E 
GRAMATICALIDADE

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.6. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.
 B3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 
B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos 
textuais de causa, consecuencia, 
condición, hipótese e os conclusivos, así 
como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 
B3.10. Identifica adecuadamente en textos
alleos e propios a estrutura, a construción 
e xustificación dos parágrafos, a 
vinculación e progresión temáticas, e 
elabora textos de acordo con estes 
parámetros. 
B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, 
en función do contexto, do tema e do 
xénero e elabora producións propias 
cunha adecuación apropiada. 
B2.1. Empregar estratexias e técnicas que 
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos
textos. 
B2.3. Comprender e interpretar textos 
relacionados co ámbito educativo, tanto 
materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros 
de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de 
léxico preciso de diferentes categorías 
gramaticais, así como da fraseoloxía. 
B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, para resolver
dúbidas, para progresar na aprendizaxe 

 LGB3.6. Aplica e valora as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.
LGB3.7.Analiza e usa reflexivamente a 
puntuación en relación coa cohesión 
sintáctica.
 LGB3.9.Recoñece e usa reflexivamente 
os nexos e conectores textuais máis 
comúns.
LGB3.12. Adecua os textos en función do 
contexto, do tema e do tipo de texto. 
LGB2.1. Usa as técnicas e estratexias que 
facilitan a lectura comprensiva e crítica de 
textos. 
LGB2.3. Comprende e interpreta os  textos
relacionados co ámbito educativo, tanto 
materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros 
de texto e recursos de temas 
especializados en internet.
 LGB3.1. Recoñece, usa e explica un 
léxico suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e de 
vocabulario temático.
 LGB3.5. Usa eficazmente os dicionarios e 
doutras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa.  
 



autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario.

4. TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.11. Identificar e explicar os trazos 
que permiten diferenciar e clasificar os 
xéneros textuais, especialmente os 
argumentativos. 
B.1.1.Identificar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o 
tema, a idea principal e as secundarias,
a tese e os argumentos de textos 
propios dos medios de comunicación 
audiovisual.
B.2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos 
B2.5. Comprende e interpreta textos 
xornalísticos de opinión: carta ao 
director, editorial, columna e artigo de 
opinión. 
B1.8. Manifesta una actitude crítica e 
reflexiva que permite identificar 
prexuízos e mensaxes discriminatorias.
B2.7. Identificar os usos lingüísticos 
que conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 
B2.12. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, cartas á dirección e columnas de
opinión. 
B2.13. Producir en soporte impreso ou 
dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 
B1.5. Coñecer, usar e valorar a 
adecuación, a coherencia, a cohesión e
a claridade expositiva, así como 
normas de cortesía nas intervencións 
orais propias da actividade educativa, 
tanto espontáneas como planificadas.
 B1.7. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas 
á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
B1.11. Participar activa e 
argumentadamente en debates nos que
se expresen opinións acerca dun tema 

 LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e 
os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros 
textuais, especialmente nos argumentativos, e
aplícaos nas producións propias.
 LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega 
nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a expresión 
da subxectividade. 
LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención 
comunicativa de textos argumentativos.
 LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia 
interpretación a partir dos argumentos 
expresados nun texto. 
 LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura 
crítica ante as mensaxes discriminatorias que 
proveñen dos medios de comunicación. 
LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os 
usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos ou discriminacións. 
LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 
LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes 
discriminatorias implícitas nos textos de 
medios de comunicación con especial 
atención á publicidade. 
 LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou 
dixital, textos argumentativos, redactados a 
partir da información obtida de distintas 
fontes.
 LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou 
dixital, un texto argumentativo propio a partir 
dun tema dado sen documentación previa.
 LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume 
textos argumentativos sen repetir nin 
parafrasear o texto de partida. 
LGB1.5.1. Identifica os recursos que 
proporcionan adecuación, coherencia e 
cohesión ao discurso.
 LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral e 
respecta as opinións alleas. 
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos 
aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 



de actualidade. 
B2.1. Empregar estratexias e técnicas 
que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 
B2.3. Comprender e interpretar textos 
relacionados co ámbito educativo, tanto
materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como 
libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 
B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da 
fraseoloxía. 

timbre e volume), a obxectividade. 
LGB1.7.1. Produce textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.
 LGB1.7.2. Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas respectando 
as regras morfosintácticas desta lingua.
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas expresións propias do galego.
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico  variado. 
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras. 
LGB1.112 Aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral, respecta as 
quendas e as opinións alleas e emprega unha
linguaxe non discriminatoria. 
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que 
facilitan a análise do contido (resumos, cadros
esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.1.2. Aplica os coñecementos 
lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 
recursos alleos (dicionarios e outras fontes de
documentación) para solucionar problemas de
comprensión.
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado 
de ideas dun quenda, non interrompe; 
mostrase respectuoso cos compañeiros/as…  
LGB2.1.4. Deduce información global do texto
a partir de contidos explícitos e implícitos. 
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras 
propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 
discurso. 
LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 
 LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico 
amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais.
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa 
fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas 
producións orais e escritas. 
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e 
outras fontes de consulta, tanto en papel 
como en soporte electrónico, especialmente 
sobre cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa, para resolver 



dúbidas, e para progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu vocabulario.
 

5.  A HISTORIA DA LINGUA GALEGA NO PRIMEIRO TERZO DO S.XX 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B4.4. Recoñecer os principais 
elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas 
e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social nata 
as primeiras décadas do século XX.

 LGB4.4.1. Recoñece os principais 
elementos da evolución da lingua galega 
desde 1916 ata a actualidade.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos 
relevantes da historia social da lingua 
galega nas primeiras décadas do século 
XX.
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos 
feitos máis...   relevantes da historia social 
da lingua galega desde 1916. 
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, 
textos e información dos medios e das 
TIC, relacionados coa historia social da 
lingua galega desde 1916.          

 6. PRIMEIRO TERZO DO S.XX. LITERATURA DAS IRMANDADES: RAMÓN 
CABANILLAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B5.1. Identificar e comprender os 
distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a 
actualidade 
 B5.2. Seleccionar, ler autonomamente 
e comentar obras representativas da 
literatura galega e relacionar o seu 
contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 
 B5.3. Ler expresiva e 
comprensivamente, facer audicións e 
ler dramatizadamente textos narrativos,
poéticos, teatrais e ensaísticos da 
literatura galega.
B5.6. Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula 
co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos.

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos
e xeracións da literatura galega  ata as 
primeiras décadas do século XX.
LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade
sinalando os seus principais trazos 
característicos. 
 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 
textos representativas da literatura galega, 
resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou 
libre, textos de obras da literatura galega, 
sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega 



correspondente. 
 LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou
de xeito dramatizado textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega.
 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula.
 LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de comunicación
capaz de analizar e regular os sentimentos
e xuízos.
 

7. PRIMEIRO TERZO DO S.XX. O GRUPO NÓS E CASTELAO   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B5.1. Identificar e comprender os distintos 
períodos e xeracións da literatura galega  
ata as primeiras décadas do século XX.
B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
facer audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos da literatura galega.
B5.6. Crear ou recrear textos de intención 
literaria partindo das características dos 
traballados na aula co fin de desenvolver o
gusto pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e xuízos.

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos
e xeracións da literatura galega ata as 
primeiras décadas do século XX.
LGLB5.1.2. Comprende e explica 
razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega  ata as primeiras décadas 
do século XX sinalando os seus principais 
trazos característicos.
 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou 
textos representativas da literatura, 
resume o seu contido, sinala os seus 
trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou 
libre, textos de obras da literatura galega, 
sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega 
correspondente. 
LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun 
mesmo período ou de diferentes períodos 
atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en relación co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período ou períodos. 
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 



1916 ata a actualidade. 
 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de 
intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 
relacionando o textos coas características 
do autor e co contexto histórico e 
sociocultural. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escrita como instrumento de comunicación
capaz de analizar e regular os sentimentos
e xuízos.

 

8. VARIEDADES LINGÜÍSTICAS: DIASTRÁTICAS, DIAFÁSICAS, 
DIATÓPICAS E DIACRÓNICAS.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
 B4.7. Recoñecer e valorar os principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función da lingua 
estándar. 
    

 LGB4.7.1. Recoñece os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua galega.
 LGB4.7.2. Recoñece os trazos da 
variedade estándar da lingua galega.
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como 
variedade unificadora.
LGB4.7.4. Valora as variedades 
xeográficas da lingua galega como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural e 
rexeita fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a variación diatópica. 
LGB4.7.5. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas da lingua galega 
e describe o influxo da situación 
sociolingüística nelas. 
 

 9.VERBOS E PERÍFRASES VERBAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.2. Recoñecer e usar correctamente as
formas verbais e as perífrases verbais da 
lingua galega. 

 LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente
as formas verbais e as perífrases verbais 
da lingua galega e distingue os diversos 
tipos.

10. SINTAXE



CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
B3.6. Explicar e describir os trazos 
que determinan os límites oracionais 
para recoñecer a estrutura das  
oracións simples.
B3.8. Recoñecer e usar enunciados e 
oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas 
polos verbos.

 LGB.3.6.1. Explica  e describe os trazos 
que determinan os límites oracionais  polo 
que recoñece a estrutura das  oracións 
simples.
LGB.3.8.1.Recoñece e usa enunciados e 
oracións, identificando as principais regras 
de combinación impostas polo verbos

 



2. Avaliación e cualificación

A avaliación e  cualificación adáptanse  tendo en  conta  que se realizarán
sobre as aprendizaxes  levadas a cabo durante os dous primeiros trimestre
do  curso,  así  como,  sobre  as  actividades  de  reforzo,  recuperación  e
ampliación*1 que se están a desenvolver dende a declaración do estado
de alarma( Real Decreto 463/2020).  
As actividades  mencionadas  só serán computables no caso de que
beneficien ao alumnado.
Tamén se terán en conta as circunstancias do noso alumnado.  O feito de
que os   rapaces e rapazas  habiten na súa inmensa maioría en núcleos
rurais,  ocasiona  que  parte  deles  non  se  puideran  incorporar  dende  un
primeiro  momento  ao  ensino  non  presencial.   Aínda,  a día  de  hoxe,  o
alumnado está enviándolle as tarefas á profesora por múltiples canles. 
Ademais,  tanto  alumnado  como  profesorado  viuse  na  necesidade  de
adaptarse e , en moitos casos aprender, unha nova forma de traballo que
ata agora, lle era allea na súa maior parte . 
Todo o comentado repercute dun xeito máis importante no alumnado que
xa precisaba apoio  na aula.

*1  Posto que non todo o alumnado  está a ter as mesmas facilidades para
realizar as súas tarefas durante o confinamento e, como consideramos que
non   debería  darse  un  desfase  importante  entre  o  alumnado  con
conectividade e aquel que non a tivo ou ten, a ampliación  levouse a cabo
tendo en conta dous criterios:
- Que tivese como base aqueles temas xa traballados na aula durante a 1ª
e 2ª avaliación.
- Que o alumno ou alumna llo solicitasen expresamente á profesora.

Avaliación

Procedementos:

Análise das distintas tarefas  e traballos realizados polo alumnado por

medios telemáticos.

Instrumentos: 

Realizarase a corrección e valoración de tarefas que, ao tratarse 



dunha materia de avaliación  continua e instrumental,  incidirán, sobre

todo, en:

- Repaso da 1ª e “2ª avaliación.

 - Comprensión, expresión, e ampliación  de vocabulario.

Cualificación

final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- Ao tratarse de avaliación continua, o alumnado, como norma xeral, 

terá na 3ª avaliación a nota que  acadou na  2ª.

- A nota poderá modificarse, sempre en beneficio do alumnado, se 

durante a 3ª avaliación entregou as tarefas e estas foron realizadas 

con atención e interese. Intentarase que non se produza agravio 

comparativo con aquel alumnado que por causas obxectivas, ou  polo

menos das que a profesora sexa sabedora,  non puidese realizar un 

seguimento sistemático da materia durante a etapa de confinamento. 

 

Proba

extraordinaria

de setembro 

Realizarase seguindo os criterios sinalados na programación do curso

, pero aplicando as modificacións, en canto a contido,  especificados 

neste documento.

Polo tanto,a proba seguirá un esquema semellante  ás realizadas 

durante a 1ª e 2ª avaliación.

 As preguntas  versarán sobre os contidos mínimos relacionados coa 

materia de ambas avaliacións.

Avaliación de

materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Durante a 1ª e 2ª avaliación proporcionóuselle ao alumnado exercicios 

para repasar a materia pendente co fin de axudarlle a que superase o 

exame que se realizaría en maio. 

Ao tratarse  dunha materia de contidos progresivos non é posible que 

un alumno ou alumna non supere a  materia pendente se aproba a do 

curso actual.

Dada a excepcionalidade da situación déuselle un maior peso a que o 

alumnado entregase as tarefas relativas á materia pendente durante a 



etapa presencial.

Criterios de cualificación:

Os cinco alumnos con materia pendente: 

- Entregaron de forma habitual as tarefas de repaso encomendadas 

durante a 1º e 2ª avaliación.

- Teñen aprobada as materia do curso actual na 2ª avaliación.

Visto o anterior, os cinco alumnos teñen aprobada a materia 

pendente.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Véxase apartado anterior.

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

seu caso, ampliación)

Actividades

 A profesora elaborou  actividades para cada un dos cursos (1º, 

2º, 3º e 4º) tendo en conta a diversidade de alumnado:

 -de repaso e reforzo dos dous primeiros trimestres.

- afianzamento da comprensión, expresión, vocabulario...

- de ampliación: sobre a base do traballado  na etapa 

presencial, e cando o alumnado o solicitou e solicita.

Tamén adaptou actividades para certo alumnado.

  

Metodoloxía

(alumnado con

conectividade e sen

conectividade)

- A profesora envía   ao alumnado de 1ª e 2ª por E-Dixgal e ao de

3ª e 4ª por corro Gmail  un documento coas actividades 

seleccionadas e elaboradas por ela mesma.

- Realízao quincenalmente, tendo en conta as horas lectivas nas 



que ten clase co grupo. 

- Como o alumnado ten que realizar as tarefas sen a axuda e 

supervisión presencial da profesora ( e da PT que acudía a 

algunhas sesións) de 1º e 2º),a profesora calcula que lles leve 

entre 30 ou 35 minutos cada sesión.

- As actividades tamén  se colgan na páxina web do centro.

- Así mesmo, envíanse ao correo do centro para que aquel 

alumnado sen conectividade  poida ter acceso ao formato 

impreso.

- Como hai bastantes problemas de conectividade, a profesora 

recibe as tarefas por E-Dixgal (as menos), por correo Gmai (en 

documento ou, moitas veces, en imaxe), por whatsapp...

- A 1ª e 2ª corríxellas e mándallas a todos por dúas vías:  

E.Dixgal e correo Gmail.. (Comezou só por E-Dixgal, pero o 

alumnado non podía, ou sabía, acceder a elas en bastantes 

casos)

- A 3º e 4ª primeiro envíalles a solución para que as corrixan eles 

mesmos, posteriormente realiza a revisión e os comentarios de 

cada unha individualmente e envíallos por correo Gmail.

- O alumnado  realízalle á profesora as consultas que desexan 

por E-Dixgal e por correo Gmail.

- Na elaboración de algún texto para 1º e 2º cóntase coa 

colaboración da profesora PT.

- Tamén se participa, na medida do posible, nos proxectos 

interdisciplinares deseñados polo Equipo de Orientación.

Materiais e recursos  Ordenador,  internet, teléfono e impresora.

4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 

informar ao alumnado. 

Como sempre, o alumnado e as familias poden dirixirse  á profesora 

para preguntar todo aquilo que consideren oportuno polo correo 



Gmail ou a través do equipo directivo.

Por outra banda, seguirase o protocolo determinado polo centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Seguirase o protocolo determinado polo centro.

ANA  Mº VÁZQUEZ RODRÍGUEZ


