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1- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para a ESO 

Tendo en conta que o proceso de ensino-aprendizaxe dunha lingua é continuo, os estándares de 

aprendizaxe trátanse, no seu conxunto, desde  o primeiro momento e son os marcados no Currículo oficial 

para os distintos cursos da ESO. A única diferenza é o grao de profundidade no que son tratados. Porén os 

contidos avaliables para a nota final serán os impartidos nos dous primeiros trimestres. 

 

1.1 - Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindiblespara 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de 

actualidade) e elaborar un resumo. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1.Comprende a intención comunicativa de textos orais sinxelos (Competencias clave CCL, CAA). 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de textos a resumos (Competencias clave CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e 

académico e seguir instrucións para tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.1. Recoñece o propósito xeral e os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e 

académico (. CCL, CAA). 

LGB1.2.2.Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe  con¡ progresiva autonomía (. CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas, espontáneas e 

planificadas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas de cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle 

corresponde,  manifesta respecto  polas  opinións  alleas  e  rexeita  a  linguaxe  discriminatoria) (. CCL). 

LGB1.3.2.  Recoñece a importancia da prosodia e o signifcado da linguaxe non verbal (.CCL, CAA, .CSIEE). 

Criterios de avaliación 

B1.4.  Identificar  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de  comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  as  ideas  principais  e  secundarias  de programas 

informativos (.CCL). 
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LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios e extrae conclusións a partir das 

semellanzas e diferencias (. CAA). 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita usos lingüísticos discriminatorios (..CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.5. Coñecer a aplicar, coa axuda das TIC, as estratexias para exposicións orais planificadas e participar en 

diversas interaccións comunicativas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos e incorporalos ás súas 

producións (. CD, CAA, CSIEE). 

LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer ás súas presentacións máis claras e atractivas (CD, .CSIEE). 

Criterios de avaliación 

B1.7.  Producir  textos  orais  correctos,  cohesionados  e  coherentes  en  intervencións espontáneas 

adecuadas á situación e intención comunicativa desexada. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.7.1.Produce textos orais, correctos, cohesionados e coherentes, en intervencións espontáneas 

adecuadas á situación e intención comunicativa desexada (. CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.10. Producir discursos breves sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou social. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.10.1. Intercambia información, expresa opinión, pide e dá indicacións en conversas informais (.CCL, 

CSC, CSIEE, CCEC). 

LGB1.10.2.Desenvólvese en situacións cotiás que impliquen solicitar información ou servizos (CSC). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación 

B2.1. Aplicar técnicas de análise de contido e de lectura comprensiva. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.1.1.Utiliza técnicas de análise e síntese: subliñados, esquemas e resumos (.CCL, CCA). 

LGB2.1.2. Recoñece a intención do emisor a través de elementos contextuais explícitos (. CCL). 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e xerarquiza ideas (. CCL). 

LGB2.1.4. Busca oléxico descoñecido en dicionarios ou deduce o signifcado polo contexto (. CCL, CCA). 

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.) (.CCL). 

LGB2.1.6. Busca información para completar os contidos das mensaxes en diferentes recursos: xornais, 

libros, enciclopedias, internet… (..CCL, CCA, CD). 

LGB2.1.7Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios antes e despois da lectura (CCL). 
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Criterios de avaliación 

B2.2. Comprender, interpretar   e  sintetizar textos da  vida cotiá e das  relación sociais en ámbitos 

próximos á experiencia do alumnado. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos da vida cotiá (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente os 

narrativos e descritivos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente os 

narrativos e descritivos (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico, especialmente narrativos, 

descritivos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, dicionarios, 

enciclopedias en distintos soportes. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.4.1.   Comprende,   interpreta  e   sintetiza   escritos   do   ámbito   académico:   webs educativas, 

dicionarios, enciclopedias en distintos soportes (.CCL, CAA, CD, CSC). 

LGB2.4.2.Segue instrucións para tarefas de aprendizaxe   guiadas   con   progresiva autonomía. (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.5.  Utilizar  de  forma  guiada  a  biblioteca  e  as  TIC  para  obter  información  sobre modelos  de 

composición escrita. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.5.1.  Usa  de  forma  guiada  a  biblioteca  e  as  TIC  para  obter  información  sobre modelos  de 

composición escrita (.CCL, CAA, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.6. Mostrar actitude crítica ante mensaxes que transmiten prexuízos e usos lingüísticos discriminatorios. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.6.1.  Manifesta  actitude  crítica  ante  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  usos lingüísticos 

discriminatorios (. CCL, CSC). 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións que evidencian prexuízos relixiosos, racistas, sexistas (.CCL, 

CSC). 

Criterios de avaliación 

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

Estándares de aprendizaxe 
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LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do 

texto (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito para producir textos adecuados, coherentes, cohesionados e 

gramaticalmente correctos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos  para estruturar o texto. (.. CCL). 

LGB2.8.2.  Adecúa o  texto  ao rexistro  coloquial  ou  formal,  segundo  a  situación comunicativa (. CCL) 

LGB2.8.3. Utiliza elementos básicos para  a conexión das ideas, como conectores básicos e concordancias 

(CCL). 

LGB2.8.4. Puntúa correctamente (. CCL). 

LGB2.8.5. Revisa o texto respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipolóxicas (. CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá e das relacións sociais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.9.1. Produce textos das relacións sociais e da vida cotiá( CCL, CD, CSC). 

Criterios de avaliación 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos dos medios de comunicación, especialmente noticias, en 

calquera formato. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.10.1. Produce textos dos medios de comunicación, especialmente noticias, en calquera formato 

(Competencias clave CCL, CD, CSC). 

LGB2.10.2. Coñece as estrutura do xornal e os elementos paratextuais que acompañan as noticias 

(Competencia clave CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.11. Producir, en calquera soporte, textos da vida académica, especialmente resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre tarefas realizadas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.11.1.  Produce,  en  calquera  formato,  textos  da  vida  académica,  especialmente resumos, 

exposicións e conclusións (. CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións e exposicións. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: narracións, descricións e exposicións (. CCL). 

Criterios de avaliación 
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B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC para a presentación dos escritos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.13.1Utiliza, con progresiva autonomía, o procesador de textos para presentar os escritos (CCL,CD). 

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para revisar a ortografía (.CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe con actitude activa e de confianza 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, na revisión de tarefas propias e alleas (. CCL, CAA). 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra actitude de superación (CCL). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de avaliación 

B3.1. Usar léxico amplo e preciso, incluído o traballado na aula. 

Estándares de aprendizaxe 

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

situación (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas da lingua galega (. CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.3. Usar os dicionarios ou calquera forma de consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e 

progresar na aprendizaxe autónoma. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística e normativa en dicionarios e outras obras de 

consulta en diferentes soportes  (. CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B3.4. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 

Estándares de aprendizaxe   

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega (. CCL). 

LGB3.4.2.Aplica  estratexias  para  a  corrección  lingüística,  gramatical  e  ortográfica  dos textos (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.5.Analizar e usar correctamente a puntuación en relación coa cohesión textual. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual (. CCL). 
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Criterios de avaliación 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas clases de palabras, distinguindo as flexivas das non flexivas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das distintas clases de palabras nos textos, distinguindo as flexivas das 

non flexivas (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.7. Recoñecer e usar mecanismos de cohesión textual como a deíxe persoal. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.7.1. Recoñece, usa e explica nos textos os deícticos persoais (. CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.8. Recoñecer e usar os conectores textuais máis comúns (sobre todo temporais e explicativos). 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.8.1 Recoñece e usa os conectores textuais máis comúns, sobre todo temporais e explicativos (CCL) 

Criterios de avaliación 

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e principais funcións sintácticas para elaborar textos correctos e 

cohesionados. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.9.1Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros usando regras de concordancia(CCL). 

LGB3.9.2. Identifica as funcións sintácticas oracionais (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.10. Recoñecer as modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa do emisor. Estándares 

de aprendizaxe 

LGB3.10.1. Recoñece  as modalidades oracionais en relación coa intención comunicativa do emisor (. CCL, 

CAA). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Criterios de avaliación 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo, o 

plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e as culturas que 

a integran. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento de construción dos saberes, medio de relación interpersoal e 

sinal de identidade dun pobo a través da literatura oral e o xénero humorístico (.CCL). 

LGB4.1.2. Coñece as linguas faladas en Galicia (Competencia clave CCL). 

LGB4.1.3. Coñece os territorios lusófonos (. CCL). 
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LGB4.1.4. Coñece recursos de lecer en rede, en lingua galega (literatura oral, música, xogos)(. CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir da análise das contornas do 

alumnado. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.2.1Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir da contorna do alumnado (CCL). 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da súa contribución 

individual. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.3.1. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia da contribución individual e social para a 

normalización da lingua galega (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación sobre dereitos lingüísticos individuais (. CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.5. Identificar prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.5.1. Coñece que é un prexuízo. Detéctaos, en relación ao galego, na súa práctica lingüística e na súa 

contorna (. CCL, CSC). 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Criterios de avaliación 

B5.1. Ler con regularidade e de maneira guiada obras literarias e expoñer opinión persoal sobre lecturas, 

relacionando o seu contido, se procede, coa propia experiencia e asimilando trazos estéticos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1Le con regularidade, e de maneira guiada, obras literarias e expón opinión persoal sobre lecturas, 

relacionando o seu contido, se procede, coa propia experiencia e asimila trazos estéticos (CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir das 

súas características máis xerais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe diferenzas e similitudes (.CCL). 
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LGB5.2.2Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos máis característicos (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audición de poemas recitados ou cantados, sinalar as súas 

temáticas e valores estilísticos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audición de poemas recitados ou cantados, sinala as súas 

temáticas e valores estilísticos (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos  breves e recoñecer os elementos funcionais 

básicos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.4.1.  Le  expresiva  e  comprensivamente  textos  narrativos  breves  e  recoñece  os elementos 

funcionais básicos (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e apreciar os seus compoñentes máis 

relevantes. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e apreciar os seus compoñentes 

máis relevantes (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 

dos recursos retóricos traballados na aula. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.6.1.  Escribe  textos  sinxelos  de  intención  estética,  servíndose  dos  coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula (. CCL, CCEC). 

 

1.1.2- Contidos mínimos esixibles para superar a materia de 1º ESO. 

 Comprensión, interpretación e resumo de textos orais e escritos de tipoloxía diversa (académicos, 

medios de comunicación, vida social…) 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con interese e respecto. 

 Elaboración, coa axuda das TIC, de discursos orais coherentes, cohesionados e fonética, prosódica 

e gramaticalmente correctos. 

 Utlización guiada da biblioteca e as TIC para obter información sobre textos escritos, 

esencialmente dos medios de comunicación e narrativos. 

 Lectura en voz alta, con dicción e entoación correctas. 
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 Produción, con e sen a   axuda das TIC, de textos escritos de diferentes tipos (resumos, esquemas, 

textos dos medios de comunicación, narracións, descricións, exposicións…) 

 Utlización de léxico amplo, con uso do vocabulario traballado na aula. 

 Correcta utilización da normativa ortográfica e morfolóxica da nosa lingua. 

 Recoñecemento das distintas clases de palabras e dos principais mecanismos de cohesión textual. 

 Valoración do plurilingüismo e a lusofonía. 

 Coñecemento da situación sociolingüística do galego evitando estereotipos e prexuízos. 

 Lectura guiada de obras literarias, exposición da opinión persoal e asimilación das súas principais 

características  estilísticas. 

 Diferenzas entre os tres xéneros literarios a partir das súas principais características.  Produción de 

textos sinxelos de intención literaria. 

 

1.2 - Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

Criterios de avaliación  

B1.1. Comprender a intención comunicativa, tema dos textos orais dos medios de comunicación e elabo-

rar esquemas e resumos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e a intención comunicativa de textos orais informativos dos medios 

audiovisuais (. CCL, CAA).  

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios audiovisuais a esquemas ou 

resumos (. CCL, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema e os datos relevantes de textos orais do ámbito social e 

académico.  

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.2. Comprende e segue instrucións para realizar tarefas progresivamente autónomas (. CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas interiencións orais propias e alleas da vida académica, 

espontáneas e planificadas.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas de cortesía na comunicación oral (. CSC, CCL).  

LGB1.3.2. Recoñece a importancia da prosodia e a linguaxe non verbal (. CCL, CSC, CSIE). 

Criterios de avaliación  

B1.4. Identificar o propósito en textos orais dos medios de comunicación, analizar criticamente os seus 
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contidos e analizar as mensaxes discriminatorias implícitas.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.4.1. Diferencia ideas principais e secundarias e identifica a intención comunicativa de programas 

informativos (. CCL). 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos discriminatorios (.CSC, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.6. Producir textos orais en intervencións espontáneas, con coherencia, cohesión e corrección  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.6.1.Produce textos orais en interacións espontáneas, con coherencia, cohesión e corrección (CSC) 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas, respectando as regras 

morfosintácticas e a fonética do idioma (.CLL).  

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas a fraseoloxía adecuada (.CCL).  

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais un léxico rico e variado (. CCL). 

Criterios de avaliación  

B1.8. Participar activamente en situacións do ámbito académico que xeren intercambios de opinión.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico con respecto ás regras de interacción e ás 

opinións alleas (.CCL, CSC).  

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do/a moderador/a nos debates e 

coloquios (.CCL, CSC).  

LGB1.8.3. Opina sobre obras de lectura (.CSC, CAA). 

Criterios de avaliación  

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles nun rexistro neutro, informal ou máis culto, sobre temas 

da vida cotiá e académica.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e expresa opinións, fai 

indicacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas (. CCL, CSC, CSIEE, CCEC). 

LGB1.10.3. Analiza similitudes e diferenzas entre discurso formais e espontáneos (.CCL, CAA). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

Criterios de avaliación  

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

comprensión.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas (. CCL, CAA).  
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LGB2.1.2. Busca o léxico descoñecido a partir do contexto (.. CCL, CAA).  

LGB2.1.3. Identifca a idea principal e as secundarias e a relación entre elas (. CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos da vida cotiá e das relación 

sociais (. CCL, CSC).  

LGB.2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación  

B2.3. Comprender, en calquera formato, textos dos medios de comunicación.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos dos medios de comunicación (.CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.4. Comprender e interpretar en calquera formato textos da vida académica 

especialmente instrutivos e expositivos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.4.1Comprende e interpreta textos da vida académica, especialmente instrutivos-expositivos (CCL) 

LGB2.4.2. Identifica as características de textos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos 

das materias do currículo (. CCL).  

Criterios de avaliación  

B2.5. Seleccionar a información obtida nas bibliotecas, TIC e outras fontes e integrala no proceso de 

aprendizaxe  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1. Utiliza de forma progresivamente autónoma diversas fontes de información e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos (. CCL, CCA).  

Criterios de avaliación  

B2.6. Mostrar actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos discriminatorios e 

manifestar posturas persoais ante as mensaxes.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1Detecta mensaxes que transmiten prexuízos  evita usos lingüísticos discriminatorios(CCL, CSC) 

LGB2.6.2. Expresa posturas de acordo ou desacordo sobre aspectos globais do texto (.CCL, CSC).  

LGB2.6.3. Elabora a súa interpretación sobre o significado dun texto (.CCL).  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1. Le en voz alta, con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa (.CCL).  

Criterios de avaliación  
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B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección dos contidos.. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1. Elabora esquemas para ordenar ideas e estruturar o texto (. CCL).  

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e académico (.CCL).  

LGB2.8.3. Utiliza elementos de cohesión interna do texto (deixe, referencias de tipo léxico e conectores)(. 

CCL).  

LGB2.8.4Usa os signos de puntuación en relación coa organización oracional e coa forma do texto (.CCL) 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe correctamente o texto (.CCL).  

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC (.CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B2.9. Producir, en calquera formato, textos da vida cotiá e das relación sociais.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Produce textos da vida cotiá e das relacións sociais(CCL, CD, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.11. Producir, en calquera formato, textos do ámbito académico.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1. Produce, en calquera formato, textos do ámbito académico (. CCL,CD).  

Criterios de avaliación  

B2.12. Producir e sintetizar, en calquera formato, textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente 

narracións e descricións.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.12.1. Produce, en calquera formato, escritos de diferente tipoloxía, fundamentalmente narrativos e 

descritivos (.CCL, CD).  

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen facer paráfrase (.CCL). 

Criterios de avaliación  

B2.13. Usar as TIC para revisar e mellorar os escritos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Usa as TIC para o tratamento de textos (. CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B2.14. Valorar a escrita como fonte de aprendizaxe e forma de comunicar experiencias, ideas e 

coñecementos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.14.1. Describe os valores da escritura como o instrumento de comunicación social, de experiencias e 

adquisición e transmisión de coñecementos (. CCEC). 
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Bloque 3. Funcionamento da lingua.  

Criterios de avaliación  

B3.1. Usar un léxico amplo e preciso relacionado co traballado na aula.  

Estándares de aprendizaxe  

LG3.1.1.Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade no rexistro axeitado á 

situación (. CCL, CCC).  

Criterios de avaliación  

B3.3. Usar correctamente dicionarios ou calquera fonte de consulta en calquera soporte.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios e outras fontes de 

consulta en diferentes soportes.  

Criterios de avaliación  

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.4.1. Constrúe textos orais e escritos conforme ás normas (.. CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B3.5. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas. 

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.5.1. Aplica as normas ortográfica e morfolóxicas ( CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación (CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.7. Recoñecer a morfoloxía de substantivos e verbos para mellorar a comprensión e produción textuais.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1. Coñece e utliza adecuadamente substantivos e verbos na comprensión e produción de textos.( 

CCL, CAA).  

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con creatividade (CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.8. Recoñecemento e uso de nexos e mecanismos de cohesión.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Identifica e usa conectores e mecanismos gramaticais e léxicos que proporcionan cohesión a un 

texto.( CCL, CAA)  
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Criterios de avaliación  

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados cohesionados e correctos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1. Comprende e elabora enunciados correctos atendendo aos compoñentes sintácticos.( CCL, CAA)  

Criterios de avaliación  

B3.12. Refexionar sobre as normas de uso das linguas mediante comparación e transformación de textos, 

enunciados e palabras.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos desenvoltos no curso nunha lingua para mellorar o 

traballado noutras ( CCL, CAA). 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade.  

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo. Apreciar o 

plurilingüismo e coñecer a lusofonía.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento de construción de todos os saberes, medio de relación 

interpersoal e sinal de identidade dun pobo ( CCL).  

LGB4.1.2.Distingue linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas, en relación coa nosa lingua (CCL, CSC).  

LGB4.1.3. Coñece as linguas de España e valóraas como fonte de riqueza cultural (CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.2. Analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo ao seu uso na contorna do alumnado.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo da súa contorna e compáraa 

con outras ( CCL).  

LGB4.2.2. Coñece e valora a nosa toponimia (. CCL).  

Criterios de avaliación 

B4.3. Coñecer as iniciativas normalizadoras e adquirir vínculos positivos coa lingua.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.3.1. Coñece iniciativas normalizadoras (CCL, CSC).  

LGB4.3.2. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia de contribuír ao proceso de 

normalización (CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.4. Describir a situación legal das linguas de España.  

Estándares de aprendizaxe  
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LGB4.4.1. Coñece a lexislación sobre o uso e a promoción da lingua. (CCL).  

Criterios de avaliación  

B4.5. Identificar prexuízos lingüísticos e a situación persoal ao seu respecto.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1. Coñece e identifica os prexuízos en relación á nosa lingua no seu uso e no da súa contorna.  

Criterios de avaliación  

B4.6. Identificar e clasificar as variedades diafásicas, recoñecer a lingua estándar e valorar a variedade 

diatópica propia.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variedades diafásicas do galego (.CCL).  

LGB4.6.3. Recoñece a variedade estándar e valóraa como variante unificadora ( CCL).  

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre variedades dialectais e usa a da súa zona ( CCL, CSC). 

 

Bloque 5. Educación literaria.  

Criterios de avaliación  

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector e expoñer una opinión persoal 

sobre todos os aspectos, temáticos e formais, sobre a lectura dunha obra axeitada á idade.  

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector e expón opinión sobre todos os 

aspectos, temáticos e formais, sobre una obra axeitada á idade ( CCL).  

LGB5.1.2. Describe os elementos propios de cada xénero literario e outros elementos técnicos e estilísticos 

(Competencias clave CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audición de poemas, determinar tema, estrutura e 

recursos estilísticos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audición de poemas, determina o tema, a estrutura e os 

principais recursos estilísticos ( CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, describindo os elementos estruturais 

e formais máis salientables.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, describe os elementos estruturais e 

formais máis salientables.  

Criterios de avaliación  
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B5.5. Comparar textos de diferentes xéneros e subxéneros sinalando coincidencias e diferencias.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.5.1. Compara textos dos diferentes xéneros e subxéneros sinalando coincidencias e diferencias.( CCL)   

Criterios de avaliación  

B5.6. Analizar textos literarios, identificar trazos dos subxéneros e funcionalidade dos recursos retóricos.  

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.6.1. Analiza textos literarios, identifica trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 

retóricos (CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e os recursos 

retóricos traballados na aula.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e os 

recursos retóricos traballados na aula (CCL, CCEC).  

Criterios de avaliación  

B5.9. Servirse dos fondos e recursos das bibliotecas para realizar traballos e cita axeitada deles  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.9.1. Sérvese dos fondos e recursos das bibliotecas para realizar traballos e cita axeitada deles.(CCL). 

1.2.1. Contidos mínimos para superar a materia 

 Comprensión, interpretación e resumo de textos orais e escritos de tipoloxía diversa (académicos, 

medios de comunicación, vida social…)  

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa con interese e respecto.  

 Elaboración, coa axuda das TIC, de discursos orais coherentes, cohesionados e fonética, prosódica 

e gramaticalmente correctos.  

 Utilización guiada da biblioteca e as TIC para obter información sobre textos escritos, 

esencialmente dos medios de comunicación e narrativos.  

 Lectura en voz alta, con dicción e entoación correctas.  

 Produción, con e sen a axuda das TIC, de textos escritos de diferentes tipos (resumos, esquemas, 

textos dos medios de comunicación, narracións, descricións, exposicións…)  

 Utlización de léxico amplo, con uso do vocabulario traballado na aula.  

 Correcta utlización da normativa ortográfica e morfolóxica da nosa lingua.  

 Recoñecemento das distintas clases de palabras e dos principais mecanismos decohesión textual.  

 Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

 Coñecemento da situación sociolingüística do galego evitando estereotipos e prexuízos.  

 Lectura guiada de obras literarias, exposición da opinión persoal e asimilación das súas principais 
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características estilísticas.  

 Diferenzas entre os tres xéneros literarios a partir das súas principais características.  

 Produción de textos sinxelos de intención literaria.  

 
1.3- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 
. 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, a idea principal e as 

secundarias en textos orais dos medios de comunicación audiovisuais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais 

dos medios de comunicación audiovisuais (.CCL).  

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos (CCL). 

Criterios de avaliación 

B1.2.  Identificar  o  propósito  comunicativo  en  textos  orais  dos  medios  de  comunicación, analizar 

criticamente os seus contidos e interpretar as mensaxes e connotacións discriminatorias implícitas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e secundarias, identifica a intención comunicativa de programas de 

carácter informativo (CCL, CAA). 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de comunicación e extrae 

conclusións entre semellanzas e diferenzas (CCL, CAA). 

LGB1.2.3.Rexeita usos lingüísticos que implican prexuízos e discriminacións (CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal 

ou informal, en estándar ou en calquera variedade dialectal (CCL). 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos (.CCL).  

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos do ámbito académico e identificar ideas 

principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito e diferenciar explicacións e 

argumentos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas 
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redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo (.CCL, CAA). 

LGB1.4.2.Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra ( CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas das activades 

académicas, espontáneas e planificadas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (CCL, CAA, CSC). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia da prosodia e dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal 

(.CCL, CSC, CSIEE). 

Criterios de avaliación 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica ante os prexuízos 

que se poidan asociar a ela. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción oral propia 

e allea a partir da autoavaliación e propón solución de mellora (.CCL, CAA). 

LGB1.6.2.  Comprende,  interpreta  e  rexeita  os  prexuízos  asociables  á  pronuncia  da  lingua galega 

(.CCL, CCEC). 

Criterios de avaliación 

B1.9. Producir discursos breves  en diversos rexistros sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais en que intercambia información e expresa a súa opinión (.CCL, 

CSC, CSIEE, CCEC). 

7LGB1.9.2. Desenvólvese en situacións cotiás que impliquen solicitar información ou servizo (CSC, CSIEE). 

LGB1.9.3.Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 

comunicativa (CCL, CSC). 

LGB1.9.4.Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas (CCL) 

Criterios de avaliación 

B1.10. Coñecer e aplicar, coa axuda das TIC, estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB1.10.1.Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos 

ás súas producións (CD, CAA, CSEIE). 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente (CD, CCL, 

CSC) 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación 
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B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese de contido dos textos: subliñados, esquemas, resumos (.CCL, CAA). 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización de información: táboas, cadros, gráficos ou mapas de 

conceptos (.CCL, CAA). 

LGB2.1.3. Incorpora palabras do rexistro formal ao seu vocabulario(CCL, CAA). 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita do escrito en función do contexto (CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relación sociais: convocatorias, actas de reunión, 

regulamentos. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos da vida cotiá e das relación sociais (.CCL, CSC). 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipógrafa, distribución de espazos, escollas 

léxicas) coa tipoloxía textual. Convocatorias, actas de reunión, regulamentos (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.3.  Comprender e interpretar escritos dos medios de comunicación e distinguir entre información e 

opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e 

reportaxes ( CCL, CSC). 

LGB2.3.2 Distingue  entre  os  contidos  informativos  e  as  opinións que  se  expresan  nos textos 

xornalísticos (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

LGB2.4. Comprender e interpretar textos propios do ámbito académico, especialmente expositivos e 

explicativos:enciclopedias, webs e outros materiais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.4.1.   Comprende   e   interpreta   textos   do   ámbito   académico,   especialmente expositivos   e 

explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas (.CAA). 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para 

ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe (.CCL, CAA, CD). 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, gráficos e mapas de 

conceptos (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B2.5. Identificar  tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e explicativos. 

Estándares de aprendizaxe 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 22 DE 42 CENTRO: CPI O FEAL 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA 

 

  

 

LGB2.5.1. Identifica o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e 

explicativos (. CCL, CAA). 

LGB2.5.2.  Identifica  a  estrutura  comunicativa  das  mensaxes  escritas  e  a  intención  do emisor (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos das biblioteca e outros, relacionados coas TIC para 

obter, organizar e seleccionar información. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.6.1.  Busca  na  biblioteca  e  en  internet  para  obter,  organizar  e  seleccionar información (.CCL, 

CAA, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.7. Manifestar una actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto para detectar 

prexuízos e discriminacións. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.7.1. Expresa acordo ou desacordo con aspectos parciais ou globais dun texto (.CCL). 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias (.CCL, 

CSC). 

Criterios de avaliación 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído, e respecta a fidelidade ao texto (CCL). 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do 

texto (.CCL). 

Criterios de avaliación 

7B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá e das relación sociais: convocatorias, 

actas de reunión, intervencións en foros. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, segundo 

modelos propostos na aula (.CCL, CSC, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.12. Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia e cohesión e con respecto polas 

normas morfolóxicas, ortográficas e tipolóxicas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos  en función do tipo de texto e a situación comunicativa 

para redactar textos adecuados, coherentes e cohesionados (.CCL, CAA). 

LGB2.12.2.  Planifica  borradores,  utiliza  esquemas,  árbores  ou  mapas  conceptuais  para planificar  e 
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organizar os escritos (.CCL, CAA). 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos formatos para seleccionar contidos relevantes que 

posteriormente reelaborará e incorporará aos seus escritos (.CCL, CAA, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación   e corrixir as producións escritas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.13.1. Usa as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 

escritos (.CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B2.14. Utilizar as TIC como medio de comunicación e interrelación social a través da escritura. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB2.14.1. Utiliza as TIC para intercambiar opinión sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os 

propios en blogs e redes sociais de lectores e escritores (.CCL, CSC, CCEC, CD). 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Criterios de avaliación 

B3.1. Explicar os valores do léxico temático e a fraseoloxía. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB.3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso formal da 

lingua (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as clases de palabras na elaboración de textos escritos e orais. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun uso correcto das clases de palabras 

(.CCL, CCA). 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das clases de palabras relacionándoas coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual (..CCL, CCA). 

Criterios de avaliación 

B.3.3.  Recoñecer explicar  os  procedementos  de  creación  de  palabras  e  as  posibilidades  de 

combinación para crear novas palabras. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras (.CCL, CCA). 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación (.CCL, CCA). 

Criterios de avaliación 

B.3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 
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Estándares de aprendizaxe 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.5. Usar progresiva e autonomamente  os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta para 

resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolve as súas dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua e e progresa na aprendizaxe (.CCL, CD). 

Criterios de avaliación 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais (.CCL, CAA). 

Criterios de avaliación 

B3.7. Usar correctamente a puntuación. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as desempeñan. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.8.1. Recoñece e explica  nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferencia os elementos que 

as desempeñan (. CCL, CAA) 

Criterios de avaliación 

B3.9. Recoñecer, en textos de diversa natureza, e usar en producións propias os diferentes conectores 

textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores e outros mecanismos de cohesión (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias segundo estes 

parámetros. 

Estándares de aprendizaxe 

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 (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos. 

Estándares de aprendizaxe 
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LGB3.11.1.  Interpreta  o  sentido  de  textos  orais  e  escritos,  identifica  a  intención comunicativa  e 

recoñece a postura de cada emisor (CLC, CSC). 

 
Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Criterios de avaliación 

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 importancia da lusofonía 

e incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.1.1 Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e explica 

a súa postura (.CCL, CSC). 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos á realidade galega (.CCL). 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 

humanidade e explica a súa postura (.CCL, CSC).  

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística (.CCL). 

LGB4.1.5.  Coñece  os  territorios  da  comunidade  lusófona  e  a  importancia  desta  na  vida social  e 

económica galega (.CCL, CSC). 

LGB4.1.6.  Incorpora  á  súa  práctica  cotiá  recursos  en  rede  en  lingua  portuguesa (buscadores  e 

enciclopedias)(.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, atendendo á presenza da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística  de Galicia (.CCL, CSC). 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu discurso 

(. CCL). 

Criterios de avaliación 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e 

asumir a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega (. CCL, CSC). 

LGB4.3.2.  Comprende  o  concepto  de  normalización e  explica  o  proceso  normalizador do  galego (. 

CCL). 

LGB4.3.3.  Analiza  a  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de  contribuír individual  e 

socialmente á normalización da lingua galega (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 
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B4.4. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua desde os 

seus inicios até 1916. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.4.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios 

até 1916 (.CCL, CSC). 

LGB4.4.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da linga galega desde os seus 

inicios até 1916 (.CCL, CSC). 

LGB4.4.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios até 1916 (. CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.5.1.  Coñece  a  lexislación  estatal  e  a  autonómica  que  regula  a  utlización  do  galego e  a  súa 

promoción (.CCL, CSC). 

Criterios de avaliación 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 

cara ao galego na súa práctica lingüística e na da súa contorna(.CCL, CSC) 

 

Bloque 5. Educación literaria. 

Criterios de avaliación 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da Literatura Galega  desde as súas orixes na 

Idade Media até 1916. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.1.1Identifica as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde a Idade Media até 1916 (CCL). 

LGB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da Literatura Galega desde a 

Idade Media até 1916 e sinala os seus trazos característicos (. CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da Literatura Galega desde a 

Idade Media até 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada 

período. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.2.1. Selecciona textos representativos da Literatura galega desde a Idade Media até 1916 para a súa 

lectura (.CCL). 
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LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega de a Idade Media até 

1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos  e relaciónaos co contexto   do período 

correspondente (.CCL). 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura Galega desde a Idade Media até 1916, 

sinala os seus trazos característicos e relaciónaos co contexto do período literario correspondente ( CCL). 

LGB5.2.4.   Compara textos literarios dun mesmo período ou de épocas diferentes atendendo aos seus 

principais contidos, sinala os seus trazos característicos e relaciona todo co contexto da época (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler textos narrativos de xeito dramático, 

poéticos, teatrais e ensaísticos da Literatura Galega desde a Idade Media até 1916. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou textos narrativos de xeito dramático, poéticos, teatrais e 

ensaísticos representativos da Literatura Galega    desde a Idade Media até 1916 ( CCL). 

LGB5.3.2. Participa con proveito de audicións  de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 

representativos da Literatura galega desde a Idade Media até 1916 e escribe/debate, argumenta sobre 

aspectos literarios básicos destes ( CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.4 Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen textos representativos 

da Literatura Galega desde a I. Media até 1916. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos 

representativos da Literatura Galega desde a I. Media até 1916 (.CCL). 

Criterios de avaliación 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a realización de 

traballos e cita axeitada destas. 

Estándares de aprendizaxe 

LGB5.5.1Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos e cita axeitadas destas 

(CCL). 

LGB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita 

axeitada destes (.CCL, CD). 

 

1.3.2 – Contidos mínimos para superar a materia. 

 Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos orais de diversa tipoloxía. 

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e participativa con actitude de interese, 

cooperación e respecto. 
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 Valoración de producións  orais  emitidas cunha  fonética galega.   

 Uso  correcto  da  nosa lingua  nas intervencións orais. 

 Construción de discursos adecuados a diferentes rexistros, coherentes e ben organizados. 

 Produción, coa axuda das TIC, de textos orais de diferente tipoloxía. 

 Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos escritos de diferente tipoloxía. 

 Lectura fluída, en voz alta, respectando os patróns fonéticos do galego. 

 Produción, en calquera formato, de textos escritos de diferente tipoloxía. 

 Uso correcto das normas ortográficas e morfolóxicas nos escritos. 

 Recoñecemento das clases de palabras, a súa morfoloxía, as funcións sintácticas e as unidades que 

as desempeñan, así como as unidades sintácticas e os seus tipos. 

 Valoración do plurilingüismo e a Lusofonía. 

 Coñecemento da  historia da situación social da lingua galega desde 1916 á actualidade. 

 Coñecemento das características das diferentes etapas da Literatura galega desde 1916 á 

actualidade. 

 Selección, lectura  e comentario  de  textos  representativos  da  Literatura  Galega desde  1916  á 

actualidade. 

. 

4.4. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para 4º ESO. 

 Considéranse estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  para 4º ESO  os seguintes:  
a) Dos relacionados na programación didáctica do curso 2019-2020, no seu apartado 4, todos os 
periodizados para a 1ª e 2ª avaliación : 
 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

Criterios de avaliación  

B1.1. Identificar a intención comunicativa, o tema, a tese e os argumentos de textos dos medios de 

comunicación.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios audiovisuais, identifica propósito, a tese 

e argumentos, determina o tema e recoñece a intención comunicativa (. CCL).  

LGB1.1.2. Distingue a estrutura, o tema e as ideas principais e secundarias das mensaxes orais (.CCL).  

LGB1.1.3. Analiza criticamente textos procedentes dos medios de comunicación, como noticias e debates 

(. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios e diferenciar neles información, opinión e 

persuasión.  

Estándares de aprendizaxe  
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LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais (. CCL, CAA).  

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais nos planos fónico, morfosintáctico e léxico- 

semántico (.CCL, CSEIEE).  

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, especialmente a imaxe e o son en anuncios publicitarios ou 

en calquera outra mensaxe oral (.CLL, CCEC).  

Criterios de avaliación  

B1.3. Comprender e utlizar textos orais expositivos e argumentativos do ámbito académico.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos das interiencións orais académicas e 

elabora un esquema ou resumo (.CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B1.4. Comprender e interpretar diferentes tipos de discurso orais.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, idea principal e secundarias de calquera texto oral, estándar 

ou dialectal (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B1.5. Coñecer, usar e valorar a claridade expositiva e as normas de cortesía en intervencións orais 

espontáneas ou planificadas.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.5.1. Identificación dos recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso 

(.CCL).  

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas de cortesía na comunicación oral e respecta as opinións alleas (.CCL, 

CSC).  

Criterios de avaliación  

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correctas con actitude crítica ante os prexuízos 

asociables a ela.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.6.1. Recoñece a pronuncia correcta, identifica erros e produce discursos orais que respecten as 

regras fonéticas e prosódicas do idioma (.CCL, CAA).  

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita os prexuízos asociables á pronuncia da nosa lingua (.CAA, CSC).  

LGB1.6.3. Usa, se se posúe, a variedade dialectal propia (.CCL, CCEC).  

Criterios de avaliación  

B1.7. Producir textos orais axeitados á situación e intención, con coherencia, cohesión e corrección.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.7.1.Produce textos orais adecuados á situación e intención comunicativa con coherencia, cohesión e 
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corrección (. CLL, CSC).  

LGB1.7.2. Participa en intervencións orais respectando as regras morfosintácticas e fonéticas (. CLL, CSC).  

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do idioma (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B1.8. Manifesta actitude crítica que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.8.1. Ten postura crítica ante mensaxes discriminatorias dos medios de comunicación (.CCL, CAA).  

LGB1.8.2. Rexeita usos lingüísticos discriminatios (.CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B1.9. Realiza exposicións orais planificadas con axuda das TIC.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa borradores e esquemas (. CAA, CCL).  

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara, ordenada e gramaticalmente correcta (.CCL).  

LGB1.9.3. Utliza o rexistro adecuado á intención comunicativa (Competencia clave CCL).  

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos, a linguaxe corporal e o autocontrol das 

emocións ao falar en público (. CCL, CSC, CSIEE).  

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse, revisa o texto e elabora unha boa presentación (.CD, CAA, 

CCL).  

Criterios de avaliación  

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á mellora da expresión oral.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.10.1. Recoñece erros nos discursos propios e alleos para evitalos (. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B1.11. Participar en debates de actualidade.  

.Estándares de aprendizaxe  

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións dos 

interlocutores (. CCL, CAA).  

LGB1.11.2. Aplica as normas de cortesía na comunicación oral e emprega unha linguaxe non 

discriminatoria (. CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, social ou da vida cotiá en rexistros 

formal, neutro e informal.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situación variadas (.CCL, CCEC).  

Criterios de avaliación  
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B2.13. Valorar a lingua oral como instrumento útil na aprendizaxe e as relación sociais.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Identifica os valores da lingua oral como instrumento útil na aprendizaxe e para relacionarse e 

enriquecer como persoa (CCL, CAA, CSC).  

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.  

Criterios de avaliación  

B2.1. Empregar estratexias para facilitar a lectura comprensiva e crítica.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.1.1. Emprega estratexias para facilitar a análise do contido (.CCL,CAA) 

LGB2.1.2. Aplica coñecementos lingüísticos, dicionarios e outras fontes de documentación para solucionar 

problemas de comprensión (.CCL).  

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado das ideas dun texto (.CCL).  

LGB2.1.4. Entende o significado de palabras cultas e incorpóraas ao seu vocabulario (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos dos ámbitos laboral, 

administrativo e comercial (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B2.3. Comprender e interpretar textos do ámbito académico, tanto materiais de consulta como libros de 

texto ou recursos de internet.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.3.1. Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto materiais de consulta como libros 

de texto e recursos de internet (.CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos (.CCL).  

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto (. CCL).  

Criterios de avaliación  

B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión (carta ao director, editorial, columna e 

artigo de opinión).  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos artigos xornalísticos de opinión (.CCL, CSC).  

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e 
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persuasión (.CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.6. Comprender as mensaxes implícitas e explícitas dos textos publicitarios.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.6.1. Comprende e interpreta es mensaxes explícitas e implícitas dos textos publicitarios (.CCL, CSC).  

LGB2.6.2. Refexiona criticamente sobre as mensaxes persuasivas dos medios de comunicación (.CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes discriminatorias.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.7.1. Refexiona sobre os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou linguaxes discriminatorias (. 

CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou 

dixital.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais 

en distintos soportes (. CCL, CD, CSC).  

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos das bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos 

seus escritos (.CCL, CD, CAA).  

Criterios de avaliación  

B2.9. Empregar estratexias para producir escritos adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o 

punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión).  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (.CCL).  

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo (. CCL).  

LGB2.9.3. Utiliza os conectores e elementos de cohesión (Competencias clave CCL).  

LGB2.9.4. Coñece as normas ortográficas e morfolóxicas e sérvese de dicionarios, gramáticas, etc., para 

aplicalas correctamente (.CCL, CD).  

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización do texto, a ortografia e a gramática, así como 

a presentación, son correctas (.CCL) 

Criterios de avaliación  

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, difundir os textos propios, 

coñecer outros e intercambiar opinión.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección de textos (.CCL, CD, CAA).  
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LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos traballos académicos (. CCL, CD).  

LGB2.10.3. Usa as TIC para divulgar textos propios, alleos e intercambios de opinión (.CCL, CD, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.11. Producir textos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial en distintos soportes.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.11.1. Produce textos dos ámbitos laboral, administrativo e comercial en distintos soportes (. CCL, 

CD, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.12. Producir, en calquera soporte, cartas ao director e artigos de opinión.  

Estándares de aprendizaxe  

B2.12.1. Crea, en calquera soporte, cartas á dirección ou columnas de opinión (. CCL, CD, CSC).  

Criterios de avaliación  

B2.13. Producir, en calquera soporte, textos argumentativos, a partir de informacións diversas.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.13.1. Elaborar, en calquera soporte, textos argumentativos, a partir de información obtida en 

calquera soporte (. CCL, CD, CSC).  

LGB2.13.2. Crear, en calquera soporte, un texto argumentativo a partir dun tema dado sen 

documentación preiva (.CCL, CD).  

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen parafrasear o texto de partida 

(.CCL).  

Criterios de avaliación  

B2.14. Valorar a escritura como instrumento da aprendizaxe, relacións sociais e desenvolvemento do 

individuo.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB2.14.1. Valora a escritura como ferramenta para organizar os pensamentos, relacionarse e 

enriquecerse persoalmente (.CCL, CSC, CCEC).  

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua.  

Criterios de avaliación  

B3.1. Recoñecer os valores de léxico preciso e fraseoloxía.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.1.1Recoñece, usa léxico preciso de diferentes categorías gramaticais (CCL).  

LGB3.1.2. Recoñece e usa fraseoloxía (. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.2. Recoñecer e usar as formas verbais e as perífrases.  
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Estándares de aprendizaxe  

LGB3.2.1. Recoñece e usa as formas verbais e as perífrases (. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas e 

identificar a súa procedencia grega ou latina.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.3.1. Recoñece os procedementos de creación de palabras (. CCL, CAA).  

LGB3.3.2. Crea palabras novas cos procedementos de creación léxica (. CCL, CAA).  

LGB3.3.3. Recoñece os valores dos prefixos e sufixos e as súas posibilidades para crear novas palabras (. 

CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, especialmente a entoación, as 

vogais de grao medio e o n velar (. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.5. Usar dicionarios e outras fontes de consulta en calquera soporte para resolver dúbidas, progresar na 

aprendizaxe e aumentar vocabulario.  

Estándares de aprendizaxe 

LGB3.5.1. Usa dicionarios e outras fontes de consulta, en calquera soporte, para resolver dúbidas, 

progresar na aprendizaxe autónoma e ampliar vocabulario (.CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas nos discursos orais e escritos (.CCL, 

CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.7. Usar correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.7.1. Usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións identificando as principais regras de combinación impostas 

polos verbos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e idenitifca a palabra nuclear que os organiza sintáctica e 
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semanticamente (.CCL, CAA).  

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos 

(Competencia clave CCL).  

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega (.CCL).  

LGB3.8.4. Clasifica as oracións segundo a estrutura do predicado (.CCL).  

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.9. Recoñecer e usar os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos gramaticais e léxicos de 

cohesión interna.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.9.1. Recoñece e usa os nexos textuais de diverso tipo e os mecanismos gramaticais e léxicos de 

cohesión interna (. CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.10. Identifica en textos alleos ou propios a estrutura, construción, parágrafos 

 progresión temática e elabora textos de acordo con estes parámetros.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto en construcións propias e alleas (.CCL).  

LGB3.10.2. Xustifica de xeito argumentado a división en parágrafos en construcións propias e alleas (.CCL, 

CAA).  

LGB3.10.3. Elabora textos con estrutura axeitada, divididos en parágarafos e empregando mecanismos de 

progresión temática (. CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.11. Identificar os trazos que distinguen os xéneros textuais, especialmente os argumentativos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.11.1. Identifica os trazos dos diferentes xéneros textuais, especialmente os argumentativos para 

aplicalos nos propios (. CCL).  

LGB3.11.2. Recoñece nun texto e emprega nas producións propias os procedementos lingüísticos para 

expresar a subxectividade (Competencias clave CCL).  

Criterios de avaliación  

B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, o tema e o xénero e elabora producións 

propias.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación dos textos e elabora producións en función do contexto, o tema e o 

xénero textual (.CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 36 DE 42 CENTRO: CPI O FEAL 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA: LINGUA E LITERATURA GALEGA 

 

  

 

B.3.13. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas relacionados cos elementos transversais 

e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.13.1. Participa en proxectos nos que se utilicen varias linguas, relacionados cos elementos 

transversais e eviten estereotipos lingüísticos ou culturais (.CCL, CAA).  

Criterios de avaliación  

B3.14. Refexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas e usa os coñecementos para solucionar 

problemas de comprensión e para a produción de textos.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB3.14.1. Utliza os coñecementos lingüísticos para mellorar a comprensión e produción textual en 

calquera lingua (.CCL, CAA).  

 

Bloque 4. Lingua e sociedade.  

Criterios de avaliación  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo, apreciar o 

plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e describir o papel da lusofonía nas 

linguas do mundo no século XXI.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e sinal de identidade dun pobo e 

argumenta a súa postura (. CCL, CCEC).  

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia e argumenta a súa postura (. CCL).  

LGB4.1.3. Coñece os territorios lusófonos e describe a súa importancia no século XXI (. CCL, CSC).  

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos en rede en portugués (.CCL, CSC, CD).  

Criterios de avaliación  

B4.2. Describir e analizar a presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos e tendencias de 

evolución.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.2.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística (.CCL, CSC).  

LGB4.2.2. Describe a situación sociolingüística actual (.CCL, CSC).  

LGB4.2.3. Analiza as tendencias de evolución da lingua (. CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e asumir a importancia da contribución individual 

no desenvolvemento da lingua galega.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta a necesidade de continuar con este 
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proceso (. CCL, CSC).  

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización (.CCL, CSC).  

LGB4.3.3. Analiza a súa práctica lingüística e valora a importancia de contribuír á normalización da lingua 

galega (.CSC).  

LGB4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora 

. importancia (. CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.4. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e 

sinalar as diferentes etapas desde 1916.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.4.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e 

elabora textos expositivos (. CCL, CCEC).  

LGB4.4.2. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 (. 

CCL, CCEC).  

LGB4.4.3. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916 (. CCL, CCEC).  

LGB4.4.4. Interpreta información dos medios e das TIC relacionados coa historia social da lingua galega 

desde 1916 (. CCL, CCEC, CD).  

Criterios de avaliación  

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criticamente textos 

(literarios, xornalísticos) e documentos audiovisuais que traten a situación sociolingüística de España 

(.CCL, CD).  

Criterios de avaliación  

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua, especialmente a galega e rebáteos 

con argumentación axeitada (. CCL, CSC).  

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos e rebáteos de xeito 

argumentado (. CCL, CSC).  

Criterios de avaliación  

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos das variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da 

lingua e da función da lingua estándar.  

Estándares de aprendizaxe  
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LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos das variedades xeográfcas da lingua (. CCL, CSC).  

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua (CCL).  

LGB4.7.3. Valora a estándar como variedade unificadora (.CCL).  

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua como símbolo da riqueza lingüística e cultural e 

rexeita prexuízos (. CSC).  

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas (. CCL, CSC).  

Bloque 5. Educación literaria.  

Criterios de avaliación   

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da Literatura Galega de 1916 á 

actualidade.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.1.1. Identifica os períodos e xeracións da literatura galega de 1916 á actualidade (. CCL).  

LGB5.1.2. Comprende os períodos da literatura galega de 1916 á actualidade sinalando os seus principais 

trazos (. CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da Literatura Galega de 1916 á 

actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico e sociolingüístico de cada período.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da Literatura Galega de 1916 á actualidade, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico correspondente (. CCL).  

LGB5.2.3. Comenta textos e obras da Literatura Galega de 1916 á actualidade e compara textos literarios 

do mesmo ou diferentes períodos literarios (.CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos representativos 

da Literatura Galega de 1916 á actualidade.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 

representativos da Literatura Galega de 1916 á actualidade (. CCL).  

Criterios de avaliación  

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destes.  

Estándares de aprendizaxe  

LGB5.5.1.Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destes 

(CCL) 
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b) Dos relacionados na programación didáctica do curso 2019-2020, no seu apartado 5, e periodizados 
para a 3ª avaliación, os que se recollen na seguinte táboa: 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  da 3ª avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Identificar e comprender os distintos 
períodos e xeracións da Literatura Galega 
de 1916 á actualidade 

LGB5.1.1. Identifica os períodos e xeracións da literatura galega 
de 1916 á actualidade 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar obras representativas da 
Literatura Galega de 1916 á actualidade e 
relaciona o seu contido co contexto 
histórico e sociolingüístico de cada 
período. 

LGB5.2.1. Selecciona obras representativas da Literatura 
Galega de 1916 á actualidade para a súa lectura (.CCL).  
 
LGB5.2.3. Comenta textos e obras da Literatura Galega de 
1916 á actualidade e compara textos literarios do mesmo ou 
diferentes períodos literarios ( CCL). 

 

1.4.1- Contidos mínimos de  4ºESO.  

 Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos orais de diversa tipoloxía.  

 Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e participativa con actitude de interese, 

cooperación e respecto.  

 Valoración de producións orais emitidas cunha fonética galega. Uso correcto da nosa lingua nas 

intervencións orais. 

 Construción de discursos adecuados a diferentes rexistros, coherentes e ben organizados.  

 Produción, coa axuda das TIC, de textos orais de diferente tipoloxía.  

 Comprensión, interpretación e reflexión crítica sobre textos escritos de diferente tipoloxía.  

 Lectura fluída, en voz alta, respectando os patróns fonéticos do galego.  

 Produción, en calquera formato, de textos escritos de diferente tipoloxía.  

 Uso correcto das normas ortográficas e morfolóxicas nos escritos.  

 Recoñecemento das clases de palabras, a súa morfoloxía, as funcións sintácticas e as unidades 

que as desempeñan, así como as unidades sintácticas e os seus tipos.  

 Valoración do plurilingüismo e a lusofonía.  

 Coñecemento da situación sociolingüística do galego, co desenvolvemento de actitudes positivas 

cara ao seu proceso normalizador e ás súas variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas.  

 Coñecemento da historia da situación social da lingua galega desde 1916 á actualidade.  

 Coñecemento das características das diferentes etapas da Literatura galega desde 1916 á 

actualidade.  

 Selección, lectura e comentario de textos representativos da Literatura Galega desde 1916 á 

actualidade.  

 Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados nas aula 
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2 Avaliación e cualificación 

A avaliación e cualificación adáptase tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 
reforzo, recuperación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos criterios de 
avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
anteriormente identificados. 

Avaliación 

Procedementos de avaliación: 
Análise das distintas tarefas, probas e traballos realizados polo alumnado, por 
medios telemáticos, ou de chegar a ser posible, presenciais. 

Instrumentos: 

 Traballos escritos. 
 Cuestionarios en liña.   
 Vídeos para comentar. 
 Xogos didácticos en rede. 
 Videoconferencias… 

Cualificación 

final 

A cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, e á 

mesma, poderáselle sumar ata  un máximo de 2 puntos no caso de realizar 

satisfactoriamente todas as tarefas de repaso e reforzo programadas durante o 

terceiro trimestre. 

Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

O alumnado seguirá os procedementos de recuperación da/s avaliación/s 

suspensa/s, que consistirá en actividades de recuperación propostas polo profesor 

(50 %) e unha proba final (50%), que de non ser posible realizala de forma presencial 

se realizará de forma telemática. 

A entrega  das tarefas propostas é condición indispensable para superar a avaliación 

ou avaliacións suspensas. 

A nota do procedemento de recuperación substituirá á/s da/s avaliación/s 

suspensa/s sempre que sexa superior a esta. 

No caso de non ter recuperada/s a/as avaliación/s suspensa/s a cualificación final 

será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita cunha estrutura similar ás feitas durante os dous primeiros trimestres. 

De non ser posible realizar unha proba escrita presencial farase por medios 

telemáticos. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado que superou a 1ª parte da materia na proba de febreiro, só terá que 

realizar  as tarefas que se corresponden coa 2ª parte( unidades 7-12). 

O alumnado que non superou esta proba terá que  realizar as tarefas  de toda a 
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3-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Tendo en conta que está é unha avaliación que, dado as circunstancias, só pode ser sumativa, o 
noso traballo dirixirase por unha banda ao alumnado que precisa de actividades de recuperación e 
reforzo para os que se especifican as actividades de recuperación e reforzo e por outra, o alumnado 
que non precisa recuperación para o cal as actividades procurarán reforzar os coñecementos 
adquiridos e profundar nas competencias clave. 

Actividades 

Actividades de recuperación (e cuestionarios) sobre os contidos vistos nas 

avaliacións anteriores 

Actividades de repaso e reforzo sobre os contidos  vistos en avaliacións 

anteriores, proporanse aos alumnos actividades de investigación relacionadas 

sobre todo coa conmemoración de festividades (Maios, Letras galegas) 

propostas polo profesor a través da aula virtual do centro 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado da materia ten conectividade aos medios empregados 

Na aula virtual do centro pódense atopar todos os materiais de repaso, así 

como as actividades propostas, que se irán secuenciando semanalmente. 

A entrega de tarefas así como os cuestionarios fanse por medio da dita aula 

virtual. O alumnado ten a súa disposición para resolver as dúbidas e contactar 

co profesor as seguintes ferramentas: abalar, mensaxería interna da aula 

virtual, foro de dúbidas, correo electrónico do profesor. 

Materiais e recursos        Os expostos na aula virtual do centro. 

 

 

 

 

materia. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado que ten a primeira parte aprobada para obter a cualificación final 

farase a media aritmética entre a proba e o nota do caderniño. 

O alumnado que ten a primeira parte da materia suspensa a nota final será o 

resultado  da cualificación dos caderniños. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Análise dos caderniños  de actividades que se  entregaron aos alumnos a través da 

aula virtual. 
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4- Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Para información ás familias e ao alumnado empregaremos 

preferentemente, Abalar móbil e as distintas canles da aula virtual. En 

casos excepcionais podemos usar o correo electrónico ou a 

comunicación telefónica. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

5- Conformidade dos membros do departamento. 
 
Para que conste a aprobación desta Modificación á Programación Didáctica, asínana os membros do 
Departamento de Lingua e Literatura Galegas en Narón, a  22 de maio de 2020. 
 

 

Asdo: Samuel Rodríguez López 

 

 

 

Asdo: Concepción Parada González (Xefa de Departamento) 

 


