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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Respectamos a estrutura da PD, aprobada para este curso, e extraemos aqueles estándares de cada 

competencia que consideramos imprescindibles para repasar, reforzar e recuperar neste terceiro trimestre. 

Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables para cada competencia clave 

1º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB3.1.1 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2 Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando a súa función na organización do contido do texto. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD)** 

LCLB2.2.1 Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LCLB3.2.1 Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas 

dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario.  

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.3.1 Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras.  

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos.  

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.2 Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

 

**Consideramos que durante este Estado de Alarma, o uso das TIC convértese no principal instrumento para a 

aprendizaxe e supón un desarrollo desta competencia, tanto en alumnos como en profesores. 

 

2º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ 

educativo e social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención 

comunicativa do/da falante. 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada. 

LCLB1.2.4 Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de 

forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que 

se relacionen loxicamente e semanticamente.  
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LCLB1.5.1 Realiza presentación orais. 

LCLB1.5.4 Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral.  

LCLB2.1.4 Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as 

relacións que se establecen entre elas. 

LCLB2.4.2 Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, 

enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

LCLB2.5.1 Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo.  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando ooñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal.  

LCLB4.4.1 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.  

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de 

palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, 

lembra o contexto en que aparece, etc.).  

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de 

forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que 

se relacionen loxicamente e semanticamente. 

LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados, imitando textos modelo. 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa 

 

3º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 

descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular  

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do 

ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas 

lingüísticas e o formato utilizado.  

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto.  

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen 

da avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e 
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gramaticais que permiten unha comunicación fluída. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións. 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.  

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.  

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, 

aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais.  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este 

coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do 

seu vocabulario activo.  

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 

significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como 

complementos verbais argumentais e adxuntos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 

diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do 

suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e 

os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando a súa función na organización do contido do texto.  

LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, 

identificando a estrutura e a disposición de contidos. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, 

e representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o 

tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e 

coherencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.7.1 Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento.  

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión 

de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso.  

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos 

adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.  

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación 

participando, intercambiando opinión, comentando e valorando escritos alleos ou 

escribiendo e dando a coñecer os seus propios. 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos educativos. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) 

ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia 

produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

LCLB2.6.3  Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente, evitando parafrasear o texto resumido.  
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LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos 

do suxeito (axente, paciente e causa).  

LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión 

procedentes dos medios de comunicación, distinguindo a información da persuasión 

na publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando 

as estratexias de enfatización e de expansión.  

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un 

mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o 

medio, a época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB4.7.1 Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e 

coherencia. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), explica os 

mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos propios e alleos. 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

LCLB4.6.1 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 

convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

4º ESO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

LCLB1.1.3 Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre 

discurso e contexto. 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información 

relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante  

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 

con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, procesar e transmitir novos 

coñecementos, para expresar ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais. 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral.  

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora da expresión oral, 

recoñecendo en exposicións orais propias ou alleas as dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e 

repetición de conectores etc.). 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. 

LCLB2.1.2 Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos 
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LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada deste. 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora 

ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse con exactitude e precisión. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención 

comunicativa de textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral, e de relacións con organizacións, identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do contido e o formato 

utilizado. 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, 

secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implícitas. 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos 

extraídos dun texto en función do seu sentido global. 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, 

dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 

conceptuais etc.).  

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía 

seleccionada.  

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos.  

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos 

textos (gráficas, imaxes, etc.). 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao 

seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación 

coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos sufixos.  

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

LCLB3.4.1 Explica todos os valores expresivos das palabras que gardan relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acepción adecuada en 

relación ao contexto en que aparecen. 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas, usando conectores e 

outros procedementos de substitución para evitar repeticións.  

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás 

expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas.  

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a expresión da 
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subxectividade, e utilízaos nas producións propias. 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto.  

LCLB3.10.1 Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da intención 

comunicativa e do seu uso social.  

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas 

aos seus gustos e ás súas afeccións 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e 

explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas 

(música, pintura, cine, etc.). 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal.  

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde 

o século XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as 

convencións do xénero e con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as 

secundarias, e establecendo relacións entre elas.  

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, 

diagramas, gráficas, fotografías, etc.  

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un 

enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela. 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de 

palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra 

o contexto en que aparece, etc.).  

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual, planificando o proceso de oralidade, 

organizando o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o 

tempo e transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, 

gravacións ou outros soportes dixitais. 

LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, 

dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc. 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve 

eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 

aprendizaxe autónoma. 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a 

realización dos seus traballos educativos. 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.  

LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 

con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.  

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma clara, 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se 

relacionen loxicamente e semanticamente. 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións, intervencións públicas, etc., 

recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se 

relacionen loxicamente e semanticamente. 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, 

e realizando hipóteses sobre el.  

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en esquemas, mapas conceptuais, 
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diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con 

coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir 

literalmente as palabras do texto. 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos textos 

traballados. 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos 

para deducir o significado de palabras descoñecidas.  

LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da 

palabra desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS ( CSC) 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de 

comunicación, e entre información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de enfatización e expansión.  

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos 

(tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.).  

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, e 

aplícao nos seus discursos orais e escritos. 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura.  

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e 

críticos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación.  

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a 

escritura. 

LCLB4.1.2  Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como 

experiencia persoal.  

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión 

corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións 

das demais persoas. 
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Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de 

Temporalización dos contidos. Criterios de avaliación. 

A temporalización e distribución dos contidos debe ser flexible, sempre adaptada ás necesidades de cada grupo. 
Seleccionamos para a modificación da PD os contidos e criterios xa traballados no primeiro e segundo trimestre 
e que teremos en conta para as tarefas de consolidación, repaso e reforzo que desenvolveremos durante este 
estraño terceiro trimestre.  

Destacamos cun sombreado aqueles aspectos que consideramos esenciais para unha ampliación, suxeita ás 
condicións do alumnado, e que non foran traballados na aula. 

1º ESO 

1º trimestre (temas 1-4) 

Contidos Criterios avaliación 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escoitar e falar. 

Escoita comprensiva de distintos tipos de textos 
(relatos, noticias) e identificación do contido e 
estrutura. 

Analizar e interpretar o contido de textos orais. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: ler e escribir. 

Escritura de textos de diferente tipoloxía 
(narrativos) con estratexias de planificación. 

Producir textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

Exercitación de destrezas para unha rápida e 
eficaz consulta de diccionarios e outras fontes. 

Manexar convenientemente fontes de información. 

Interés pola composición escrita.  

 

Ler textos de forma comprensiva para favorecer a 
reflexión. Lectura crítica. 

Lectura comprensiva de textos narrativos.  

Identirficación de contido, estrutura e personaxes 
dun relato. 

Textos narrativos: tempo, espacio e personaxes. 

Identificación e asimilación dos mecanismos de 
cohesión do texto narrativo. 

Produción, revisión e corrección de textos 
narrativos propios. 

Producir textos seguindo unhas pautas 
establecidas. 

Lectura e interpretación de textos informativos. Suliñar e resumir como estratexia para 
desenvolver unha comprensión lectora. 

BLOQUE 3: Coñecemento da lingua  

Formación de palabras: composición e derivación. Identificar e utilizar diferentes clases de palabras a 
partir da súa estrutura.  

Aplicar mecanismos de formación de palabras. 

O substantivo: rasgos, clasificación. Recoñecer e analizar os sustantivos. 

Os determinantes: uso e clasificación. Recoñecer os tipos de determinantes. Usar con 
corrección as normas de concordancia. 

Os pronomes: persoais, demostrativos e Coñecer e emplear os pronomes persoais, 
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posesivos. demostrativos e posesivos. 

Normas ortográficas: uso do punto, coma, punto e 
coma. 

Coñecer e emplear os signos de puntuación con 
corrección. 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Aproximación aos xéneros literarios a través da 
lectura de breves textos poéticos, teatrais e 
narrativos. 

Ler e comprender fragmentos literarios de diversa 
tipoloxía. 

Valoración da lectura como fonte de placer e 
enriquecemento persoal. 

Compartir a experiencia de ler por placer. 

Xénero narrativo: características, tipoloxía. Disfrutar da lectura de textos narrativos e 
familiarizarse cos seus rasgos característicos. 

Lectura comprensiva de textos poéticos. Ler en voz alta e en silencio textos breves, de 
forma comprensiva. 

2º TRIMESTRE (temas 5-8) 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escoitar e falar. 

Interpretación e produción de textos orais 
descriptivos. 

Comprender, valorar e producir textos orais 
descriptivos. 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: ler e escribir  

Coñecemento e uso de estratexias para a 
comprensión de textos escritos de distinto tipo: 
descripción, diálogo, textos explicativos. 

Identificar e aplicar as características de diferentes 
tipoloxías textuais: textos descriptivos, textos 
dialogados, textos explicativos. 

Composición de textos (descriptivos,  dialogados, 
explicativos) seguindo pautas. 

Escritura de textos descriptivos e de textos 
dialogados. 

Interés creciente pola composición escrita. 

Ampliación de léxico e adquisición do uso do 
dicionario. 

Emplear os dicionarios e as TIC** para diferentes 
ámbitos de coñecemento. 

**Consideramos que durante este Estado de 
Alarma, o uso das TIC convértese no principal 
instrumento para a aprendizaxe e supón un 
desarrollo desta competencia tanto en alumnos 
como en profesores. 

Búsqueda e análise de información. 

BLOQUE 3: Coñecemento da lingua 

Categorias gramaticais: recoñecemento, uso e 
explicación: o adxectivo calificativo, o verbo.  

Clasificación das formas verbais. 

 

Recoñecer, usar e explicar: adxectivos 
calificativos, formas verbais, 

Relacións semánticas: sinonimia, antonimia, 
homonimia. 

Identificar relacións de sinonimia. antonimia 

Ortografía: divisón en sílabas, normas de 
acentuación. 

Coñecer e aplicar as normas de acentuación. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 
información. 

Uso de dicionarios e TIC.  
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BLOQUE 4: Estudios literarios. 

Lectura comprensiva de textos poéticos. Lectura en voz alta e en silencio de textos 
poéticos. 

Recoñecemento das características propias da 
linguaxe poética. 

Comprender as características da linguaxe poética 
e emplealas en producións propias. 

Aproximación ao xénero lírico. Ler e comprender fragmentos literarios e expresar 
a opinión persoal sobre a lectura. 

Estudio da estructura dun poema: sonetos e 
romances. 

TERCER TRIMESTRE (temas 9-12) 

Bloque I: comunicación oral: escoitar e falar 

Interpretación, produción e valoración de textos 
orais de ámbitos diversos. 

Realizar intercambios comunicativos orais 
diversos. 

Analizar e interpretar axeitadamente o contido de 
textos orais. 

Audición comprensiva de textos de diversa 
tipoloxía. 

Bloque 2: expresión escrita 

 Búsqueda de información sobre diferentes tipos de 
textos.  

Emplear as TIC en diversas areas. 

Produción de resumos e esquemas. Sintetizar información. 

Escritura creativa de texto  Emplear as técnicas de escritura aprendidas e o 
vocabulario adquirido. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Categorías gramaticais: palabras invariables 
(adverbios e locucións adverbiais, preposicións, 
conxuncións, interxeccións. 

Recoñecer e clasificar as categorías gramaticais. 

Ortografía: normas de acenturación. Corrección de 
erros ortográficos e gramaticais. 

Comprender e aplicar coñecementos gramaticais e 
ortográficos para correxir e revisar de forma 
autónoma. 

A oración simple: análisis de sintagmas  Identificar os elementos que  forman os sintagmas. 

Bloque 4: Estudios literarios  

Textos teatrais: rasgos, subxéneros. Coñecer e aplicar os rasgos da linguaxe literaria. 

A linguaxe figurada 

Produción de textos teatrais e poéticos de forma 
creativa. 

Crear textos de carácter literario con gusto estético 
e corrección lingüística. 

 

2º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 
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Bloque I: comunicación oral: escoitar e falar 

Análise e comprensión de textos orais.  

Analizar e interpretar adecuadamente o contido de 
textos orais. 

Producir textos orais adecuados a diferentes 
situacións comunicativas. 

Escoita comprensiva de textos orais. 

Vocalización 

Creación e relato oral do argumento dunha 
película. 

Expresión oral de emoción e sentimentos. 

Bloque 2: comunicación escrita 

Coñecemento e uso de estratexias para a 
comprensión de textos escritos de carácter 
narrativo. 

Ler textos de forma comprensiva para favorecer a 
reflexión, aplicando a estratexias de lectura crítica. 

Interés crecente pola composición escrita. Producir textos seguindo unhas pautas 
establecidas. 

Asimilación da estrutura básica de textos 
expositivos. 

Identificar as características de textos expositivos, 
descritivos e periodísticos, empleando eses 
coñecementos para favorecer a comprensión 
lectora. Distinción entre textos descritivos obxectivos e 

subxectivos. 

Búsqueda e análise de información en fontes 
diversas. 

 

Valoración da escritura e lectura como medios 
para expresar e comprender sentimentos. 

Compoñer textos expositivos, descritivos ou 
periodísticos seguindo diferentes instrucións. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

A comunicación: funcións, elementos. Analizar e interpretar situacións comunicativas. 

Enunciados: frases e oracións 

Suxeito e predicado. Concordancia. 

Grupos sintácticos: características e elementos. 

Comprender a estrutura básica da oración. 
Realizar análise sintáctica e morfolóxica sinxela. 

 

Estructura das unidades lingüísticas: morfemas-
palabras-enunciados-textos. 

 

Identificar e usar diferentes clases de palabras a 
partir da súa estrutura. Morfemas: raíces, afixos (morfemas flexivos e 

derivativos) Familias léxicas. 

Coñecemento e empleo de prefixos e sufixos de 
uso frecuente. 

Ortografía: uso da H, B, V. Asimilar e aplicar as normas ortográficas. 

Bloque 4: estudios literarios 

A linguaxe poética. Textos líricos.  

Ler e comprender textos literarios e expresar Análise de aspectos formais e contido de textos 
poéticos breves. 
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Valoración da lectura como fonte de pracer. opinión sobre a lectura. 

Comprender as particulariadades formais e contido 
propias da poesía. 

Lectura expresiva de textos poéticos. 

Reflexión sobre temas existenciais (vida, liberdade, 
amor, dor, morte) a partir da interpretación de 
poemas. 

Redacción de poemas con gusto estético a partir 
de pautas. Empleo de recursos literarios: metáfora, 
comparación, hipérbole, paralelismo. 

Crear textos breves de carácter lliterario, con gusto 
estético e corrección lingüística. 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: comunicación oral: escoitar e falar 

Interpretación e produción de textos orais 
dialogados. 

Comprender, valorar e producir textos orais 
dialogados de diferente clase e rexistro. 

Escoita activa e comprensiva de exposicións e 
relatos orais. 

Conversación sobre o papel que xogan as TIC e os 
medios de comunicación na nosa vida cotidiana. 

Bloque 2: comunicación escrita 

Textos dialogados. Estilo directo e indirecto. 

Elementos formais dos textos dialogados. 

Identificar as características dos textos dialogados. 

Escritura pautada de diálogos. 

Redacción dunha entrevista. 

Adquirir progresivamente as ferramentas 
necesarias para escribir correctamente diálogos. 

Textos expositivos: linguaxe. 

Comprensión e interpretación de textos 
expositivos. 

Escritura de textos expositivos. 

Identificar características de textos expositivos e 
distinguir clases. 

Compoñer textos expositivos, seguindo instrucións. 

Textos periodísticos. 

Análise de noticias. 

Escritura de entrevistas. 

Búsqueda e análise de información en fontes 
diversas. 

Identificar características de textos periodísticos. 

Manexar e interpretar fontes de información. 

Valorar a importancia da escritura e lectura como 
ferramentas de aprendizaxe. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Grupo verbal: características. 

Uso dos verbos auxiliares: ser, haber. 

Complementos do predicado. 

Recoñecer e analizar grupos sintácticos no marco 
da oración simple. 

Tipos de oracións: activas, pasivas.  
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Adverbios, a partir do sufixo –mente. 

Derivación verbal. 

Palabras primitivas, derivadas. Familias léxicas. 

Palabras compostas. 

 

Recoñecer e analizar a estrutura de palabras. 

Ortografía: g, j, ll e y. Coñecer e aplicar pautas ortográficas. 

Bloque 4: estudios literarios 

Xénero narrativo: rasgos, linguaxe. 

Subxéneros narrativos: contos, cantares de xesta, 
novelas. 

Don Quijote de la Mancha. Nocións. 

Comprender os rasgos formais e de contido do 
xénero narrativo. 

Redacción pautada dunha escena teatral. Elaborar textos de carácter literario con corrección 
e gusto estético. 

Desenvolvemento de habilidades creativas. 

Análise e valoración de textos narrativos. Ler, comprender e disfrutar de obras de carácter 
literario. 

Lectura comprensiva de textos narrativos. 

Ampliación de coñecementos. Emplear as TIC na lectura e ampliación de 
coñecementos relacionados coa lectura. 

3º trimestre (temas 9-12) 

Bloque 1: comunicación oral (escoitar e falar) 

Seguimento de instrucións orais para levar a cabo 
diferentes actividades. 

Identificación das ideas dun texto oral. 

Comprender, interpretar e valorar textos orais. 

Escoita e interpreta de forma combinada texto e 
imaxe. 

Prestar atención e comprender textos orais breves. 

Exposición oral dunha crítica cinematográfica. 

Elaboración e expresión oral dunha crítica de arte 
a partir dunha imaxe dun cadro. 

Producir textos orais adecuados a diferentes 
situacións comunicativas. 

BLOQUE 2: comunicación escrita 

Interpretación dun texto periodístico a partir dun 
cuestionario. 

Identificación do tipo de narrador presente nun 
frangmento. 

Análise do contido e expresión de opinión persoal 
sobre fragmentos literarios. 

Ler de forma comprensiva diferentes textos e 
extraer conclusións. 

Valoración e realización de contraanuncios. 

Elaboración de documento que combine textos. 

Identificar as característica de diferentes tipos de 
texto. 
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Creación e redacción de relatos. Compoñer textos seguindo instrucións. 

 Emplear as TIC en diversos campos. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Oracións persoais e impersoais. Oracións 
copulativas e predicativas (clasificación). 

Tipos de suxeitos 

Análise morfosintáctica.  

Descripción empregando verbos estáticos. 

Comprender a estructura básica da oración. 

Ortografía: uso da x, c, z, qu, k 

Escritura de términos rematados en d/z e co grupo 
cc/c no interior. 

Uso da maiúscula. 

Coñecer e aplicar pautas ortográficas. 

Siglas, acrónimos, acortamentos, abreviaturas. Identificar e usar diferentes clases de palabras a 
partir da súa estructura. 

Locucións. Clasificación  

Bloque 4: estudios literarios 

El género dramático: características. Subxéneros 
(traxedia, comedia, sátira,) 

Lectura dramatizada. 

Redacción dun texto teatral. 

Planificación, posta en escena e representación 
dun texto teatral. 

Ler e comprender textos literarios. 

Crear textos breves de carácter literario. 

 

 

3º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 

Bloque I: expresión oral (escoitar e falar) 

Comprender e interpretar textos orais de diferente 
tipo. 

Comprensión e interpretación de textos orais de 
diferente tipo. 

Produción e avaliación de textos orais 
espontáneos ou planificados cun manexo 
progresivo das estratexias de comunicación. 

Bloque 2: expresión escrita 

Lectura, comprensión e valoración de textos Aplicar estratexias de lectura comprensiva 
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narrativos. atendendo a aspectos formais. 

Aprendizaxe de estratexias para identificar a 
coherencia dos textos. 

Mecanismos de cohesión textual. 

Redacción de textos escritos atendendo a criterios 
de cohesión. 

Estudio dos factores de adecuación dun texto á 
situación comunicativa. 

Asimilar e aplicar as estratexias para producir 
textos adecuados. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

O grupo nominal: identificación, explicación e uso 
dos diferentes tios de determinantes e artigos. 

O grupo adxectival. 

O grupo adverbial: componentes e estructura. 

Suxeito e predicado na oración simple. 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas 
normas de uso sobre os textos. 

Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos 
de palabras dentro do marco da oración simple. 

Manexo de dicionarios da lingua (papel e formato 
dixital) 

Uso das TIC. 

Recoñecemento e uso do conxugación verbal. Aplicar correctamente normas ortográficas e 
gramaticais básicas. 

Bloque 4: estudios literarios. 

Aproximación ás obras máis representativas da 
literatura española da Idade Media. 

Análise e comprensión de Cantar de Mío Cid e dos 

romances a partir da lectura de fragmentos 
literarios. 

Reflexionar sobre a conexión entre a literatura e 
outras manifestacións artísticas. 

Ler e comprender textos literarios representativos 
da literatura española da Idade Media. 

Coñecemento das características do Mester de 
Clerecía e autores máis relevantes. 

Identificación das características da lírica dos 
séculos XIII-XIV 

Ler e comprender textos literarios representativos 
da literatura española da Idade Media. 

Comprender as  características da linguaxe poética 
e dos diferentes tipos de métrica. 

Características da sociedade no século XV. 

Linguaxe literario e estructura dos Cancioneros do 
século XV.  

Jorge Manrique e a súa obra. 

A Celestina: obra e contexto histórico. 

Comprender e interpretar textos do seculo XV. 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Escoita e comprensión de textos orais de diferente 
tipo(expositivos, argumentativos, conferencias, 
diálogo). 

Comprender, interpretar e valorar textos orais de 
diferente tipoloxía. 
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Planificación e realización dunha exposición oral 
sobre un tema dado. 

Falar en público, en situacións formais e informais, 
de forma individual . 

Bloque 2: expresión escrita.  

Tipos de texto: análisis de estructura, rasgos 
(expositivo, argumentativo, periodístico) 

Comentario de textos de diferente tipo. 

Ler, comprender, interpretar e valorar críticamente 
textos. 

Elaboración de textos de diversa tipoloxía 
(expositivo, argumentativo, 

Producir textos de diversa tipoloxía, de xeito 
planificado e estructurado. 

Búsqueda de información sobre un tema para 
redactar un texto. 

Manexar e interpretar fontes de información. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

Elementos da oración. Suxeito e predicado. 
Funcións sintácticas. 

Grupo nominal: núcleos, determinante, 
complementos. 

Grupo verbal: núcleo e complementos. 

 

Recoñecer e explicar os grupos sintácticos dentro 
da oración simple. 

Ortografía das palabras da mesma familia léxica. Aplicar coñecementos sobre ortografía. 

Bloque 4: estudios literarios. 

Poesía relixiosa do século XVI. O humanismo. 

Novela: picaresca, de caballerías. Características 
distintivas. 

A figura de Cervantes: a súa obra narrativa. 

Lectura comprensiva de fragmentos de Don 
Quixote. 

Poesía do Barroco: contexto histórico. Tendencias 
poéticas. 

  

 

 

Textos literarios: reoñcer características formais e 
temáticas, según xénero e época. 

Figuras retóricas. 

Tópicos literarios: locus amoenus, beatus ille. 

Lectura e reflexión sobre unha novela. Valorar a lectura como fonte de placer. 

Expresión dunha opinión crítica sobre unha obra. 

3º trimestre (temas 9-12) 

 Bloque 2: expresión escrita  

Lectura de textos breves de diferentes códigos e 
formatos. 

 

Ler, comprender, interpretar e valorar textos 
aplicando estratexias de lectura comprensiva. Comprensión, interpretación e valoración tras a 

lectura de textos de diferente tipoloxía (textos 
expositivos, textos periodísticos (visuais, de 
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opinión, viñetas e tiras cómicas) 

Documentación, redacción dun guión e 
organización do traballo para realizar un texto. 

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias 
para producir textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

Recoñecemento e análise de oracións copulativas. 

Clasificación de oracións según rasgos do 
predicado. 

Modalidade oracional. 

Aplicar coñecementos sobre a lingua e normas de 
uso. 

Observar, recoñecer e explicar os usos de grupos 
sintácticos no marco da oración simple. 

Recoñecemento e ortografía de palabras 
parónimas. 

Identificación de palabras con dificultade 
ortográfica. 

Recoñecer os diferentes cambios de significado 
que afectan á palabra no texto. 

Bloque 4: estudios literarios 

Poesía do Barroco: características, autores e 
textos destacados. 

Prosa do Barroco. Autores representativos, Mateo 
Alemán, Quevedo. 

Ler e comprender textos do século XVII. 

Mostrar interés pola lectura. 

Identificación de figuras retóricas.  

 

4º ESO 

1º TRIMESTRE (temas 1-4) 

Contidos Criterios de avaliación 

Bloque I: escoitar e falar 

 

Interpretar e comprender textos orais. 

Audición e interpretación do contido de diversos 
textos orais: entrevista, diálogos, debates, 

Planificación e realización de diferentes tipos de 
textos orais: entrevista, expresión de opinión,  

Producir textos orais. 

Bloque 2: expresión escrita. 

Interpretación e valoración do contido de textos 
diversos: narrativos, formais, humanísticos, 
expositivos, científicos 

Ler textos de forma comprensiva para favorecer a 
reflexión. 

Identificar rasgos de diferentes tipos de textos. 

Redacción de textos de diferente tipoloxía: 
humanísticos, formais, descriptivos, periodísticos. 

 

Producir textos seguindo pautas establecidas. 
Interés crecente pola expresión escrita. 

Elaboración de textos explicativos ou descritivos a 
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partir de fragmentos literarios. 

Búsqueda e análise de información en fontes 
diversas. 

Uso das Tic. 

Ampliación de léxico a partir dos textos traballados. Mostrar interés e reflexionar sobre a lingua. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Coñecemento dos procedementos de formación de 
palabras. Formación de palabras. Prefixos e 
sufixos de uso frecuente. 

Identificar e usar as diferentes clases de palabras 
a partir da súa estrutura. 

Empleo adecuado dos signos de puntuación. Coñecer e emplear os signos de corrección con 
corrección e autonomía. 

Os grupos sintácticos. Tipos de oracións. 

A oración simple. 

A oración composta coordinada. 

Comprender a estrutura básica da oración. Análise 
sintáctica. 

Aplicar os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas para mellorar os textos orais e escritos. 

Bloque 4: estudios literarios 

Ilustración e Neoclasicismo: contexto. 
Características. 

Literatura Neoclásica: narrativa, poesía, teatro. 

Século XIX: contexto. Realismo e Romanticismo. 
Autores e obras dos diferentes xéneros. 

O Modernismo e a xeneración do 98. Novela do 
98. 

O contexto histórico en Europa e España a 
principios do século XX.  

Poesía de principios do século XX (Machado e 
Juan R. Jiménez). 

O teatro de Valle Inclán. 

 

 

Reflexionar sobre a conexión entre literatura e 
outras manifestacións artísticas. 

Ler e comprender textos literarios dos século XVIII, 
XIX e principios do século XX. 

Comprender as características da linguaxe poética 
e rasgos métricos. 

2º trimestre (temas 5-8) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Interpretar e producir textos orais dialogados.  

Comprender, valorar e producir textos orais 
dialogados de diferente índole. 

Escoita activa e comprensiva de textos orais. 

Realización dunha exposición oral. Falar en público en situacións diversas. 

Búsqueda e interpretación de información 
expresada en diferentes formatos en internet e 
outros soportes dixitais. 

Uso das tic. 

Bloque 2: expresión escrita 

Coñecemento das características da linguaxe 
periodística. 

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias 
para producir textos adecuados 
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Planificación, realización e escritura de textos 
periodísticos. 

Escribir textos con corrección e rexistro adecuado. 

Ampliación de léxico. Uso de  dicionarios. 

Bloque 3: coñecemento da lingua 

Oracións subordinadas sustantivas. Análise 
morfosintáctica. 

Aplicar coñecementos sobre sintaxe  para mellorar 
textos orais e escritos. 

Identificación e uso de marcadores e conectores 
discursivos. 

Ortografía: b, v / g, j / ll, y, x. Coñecer e aplicar normas e pautas ortográficas. 

Coñecemento e empleo de prefixos e sufixos de 
uso común. 

Recoñecer e aplicar procedementos de formación 
de palabras. 

Bloque 4: estudios literarios 

As vangardas literarias. 

Xeración do 27.  

Literatura do franquismo: 

 Novela existencia na década de 1940. 

 Realismo social na década de 1950. 

 Experimentación na década de 1960. 

 A literatura do exilio. 

 O teatro no franquismo. Obras e autores 
destacados. 

Camilo J. Cela e Miguel Delibes.  

 

 

Entender os rasgos xerais das épocas literarias. 

Comprender forma e contido na poesía. 

Comprender textos literarios da literatura da 
primeira metade do século XX. 

Lectura comprensiva de textos poéticos da 
xeración do 27. 

Análise de temas, recursos estilísticos a partir de 
textos poéticos. 

Lectura comprensiva de fragmentos narrativos da 
literatura do franquismo. 

Lectura dramatizada de textos teatrais do século 
XX. 

3º trimestre (temas 9-12) 

Bloque 1: escoitar e falar 

Escoita activa e interpretacións de textos orais. Analizar e interpretar o contido de textos orais. 

Planificación e desarrollo dunha entrevista. Producir textos orais adecuados á situación 
comunicativa. 

Búsqueda de información para realizar 
presentacións orais. 

Emplear as TIC en areas diversas. 
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Bloque 2: expresión escrita 

Interpretación e elaboración de textos extraídos de 
medios dixitais. 

Lectura comprensiva de textos expositivos e 
dialogados. 

Redacción de textos en función da tiploxía textual, 
o tema a tratar e o destinatario do texto. 

Aplicación de estratexias para resumir e titular 
textos de distinta tipoloxía. 

Identificar rasgos de diferentes tipos de textos. 

Compoñer textos de diversa tipoloxía: descritivos, 
periodísticos, expositivos. 

Comprensión da necesidade de realizar un uso 
reflexivo dos canales de comunicación. 

Ler de forma comprensiva diversos textos. Extraer 
conclusións. 

Búsqueda e interpretación de información en 
internet e outros medios. 

Emplear as TIC en diversos campos. 

Bloque 3: coñecemento da lingua. 

Expresións homónimas. 

Relación semántica: antonimia, polisemia, campos 
semánticos. Familia léxica. Hiperónimos e 
hipónimos. 

Entender as relacións semánticas. 

Identificación e uso correcto de expresións 
dudosas. 

 

Ampliación de vocabulario.  

Bloque 4: estudios literarios. 

A literatura en democracia. Contexto: 

 Poesía da experiencia. 

 Novela contemporánea española. Autores 
e obras. 

 Poesía e narrativa hispanoamericana 
contemporánea. Identificar autores 
destacados. 

Análise de fragmentos literarios. 

Lectura dramatizada de textos teatrais. 

 

 

 Ler e comprender textos literarios representativos 
do último tercio do século XX. 

Comprender forma e contido en textos poéticos e 
narrativos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: A avaliación é un proceso flexible, así os procedementos deben ser 

variados. Para recoller datos poderemos servirnos de diferentes instrumentos:  

- A observación de comportamentos e actitudes.  

- Control das actividades que se deben realizar na casa.  

- Traballos escritos. 

- Exposicións orais.  

Instrumentos: Para a concreción da cualificación, o Departamento acorda valorar os 

seguintes aspectos en toda a etapa educativa,  

ACTITUDE  

Valorarase:  

 O traballo na casa  

 Interese por aprender: participación. Intenta resolver dúbidas. Autocorrixe 

os seus exercicios. Afán por aprender. 

 

TAREFAS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

Traballos entregados durante o confinamento: redaccións, resumos, actividades de 

comprensión lectora/auditiva, cuestionarios, exercicios, comentarios, exposicións orais ou 

escritas, fichas de investigación, probas telemáticas. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Nos niveis de 1º-2º ESO consideramos que hai maior continuidade, tanto nos contidos 

traballados para cada estándar de aprendizaxe, como na adquisición de competencias, por 

iso mantemos a idea de ponderar esa evolución dun xeito lineal: sendo a calificación final 

o resultado da media ponderada entre nota primeiro trimestre (40%) e nota do segundo 

trimestre (60 %).  

Esa nota verase consolidada ou mellorada en función do traballo amosado durante o 

periodo de confinamento (clases telemáticas), pero nunca poderá minorarse por non ter 

realizadas as tarefas (total ou parcialmente) ou por realizalas incorrectamente.  

A puntuación otorgada ao conxunto do traballo de ampliación-consolidación será un 

máximo de 1.25 puntos (segundo a calidade) que se sumará á nota media ponderada. 

Nos casos de alumnado cun dos trimestres suspensos, e aínda que a media ponderada lle 

otorgue xa un aprobado, proporanse actividades de reforzo durante o periodo de maio-

xuño para asentar as aprendizaxes nas que amosaba carencias ou dificultades e así 

alcanzar a calificación de 5 puntos nesa parte. Nestes casos tamén poderá sumarse á súa 

nota media ponderada a calificacion obtida no (recomendado) traballo de ampliación-

consolidación que presenten (ata un máximo de 1.25 puntos). 

 

Para o alumnado cun trimestre suspenso, pero que non alcance o aprobado coa nota 

media ponderada, e para o alumnado cos dous trimestres suspensos, proporanse 

actividades de recuperación de cada trimestre para poder acadar os mínimos do 

curso e lograr unha calificación final de 5 puntos. Entre as actividades de recuperación 

pode incluirse a realización dunha proba obxectiva  (telemática ou presencial, se fose 

posible). 

Estes alumnos tamén teñen a opción de entregar tarefas de ampliación-consolidación: a 

calificación obtida nelas sumarase só tras acadar a calificación de 5 puntos en cada 

trimestre suspenso. 

 

No caso de que o alumno non alcance os obxectivos mínimos esixidos, terá a opción de 

presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

3º-4º ESO. Pola peculiaridade de que estes niveis inclúen un extenso bloque de Historia 

de Literatura, consideramos que non é tanto unha avaliación continua lineal, e así 

realizaremos a media ponderada entre ambos trimestres, sendo nestes niveis unha 

porcentaxe do 60% (nota do primeiro trimestre) e un 40%  (nota do segundo), debido á 

interrupción de clases presenciais e probas obxectivas a mediados de marzo, sen ter 
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rematado o segundo trimestre. 

Esa nota verase consolidada ou mellorada en función do traballo amosado durante o 

periodo de confinamento (clases telemáticas), pero nunca poderá minorarse por non ter 

realizadas as tarefas (total ou parcialmente) ou realizalas incorrectamente. 

As tarefas de ampliación-consolidación sumarán ata un máximo de 1.25 puntos sobre 

esa media ponderada, en función da calidade do traballo global presentado. 

 

Nos casos de alumnado cun dos trimestres suspensos, e aínda que a nota media 

ponderada lle otorgue o aprobado, proporanse actividades de reforzo durante o periodo 

de maio-xuño para mellorar o seu nivel e competencia naqueles aspectos que quedaron 

suspensos e acadar a calificación de 5 puntos nese trimestre. Nestes casos tamén 

poderá sumarse á súa nota media ponderada, a calificacion obtida no (posible) traballo 

de ampliación-consolidación que presenten (ata un máximo de 1.25 puntos). 

 

O alumnado cun trimestre suspenso, pero que non alcance o aprobado coa nota media 

ponderada, e aquel alumnado con dous trimestres suspensos deberá realizar as 

tarefas/probas de recuperación que se lle marquen para acadar o mínimo esixido en 

cada trimestre (calificación de 5 puntos). Entre as actividades de recuperación pode 

incluirse a realización dunha proba obxectiva (telemática ou presencial, se fose 

posible). 

Obtida á calificación de 5 puntos no trimestre/s suspensos, sumarase tamén o posible 

traballo de ampliación-consolidación realizado, nas mesmas condicións do resto do 

alumnado. 

 

De non acadar os obxectivos mínimos establecidos para este nivel, o alumnado terá a 

opción da convocatoria extraordinario de setembro. 

 

Para a calificación de cada tarefa solicitada, teranse en conta estas rúbricas:  

Traballos escritos: 

A puntuación obterase da valoración destes aspectos: 

 Boa presentación (marxes, puntuación, limpeza…) 
 Adecuación e pertinencia das respostas. 
 Correcta expresión (adecuación, cohesión e coherencia). 
 Contido elaborado. 
 Correcta ortografía e puntuación. 
 Corrección léxica e gramatical. 
 Creatividade no caso de composicións de carácter literario. 
 

Non se recollerán traballos fóra do prazo marcado pola profesora, salvo causa xustificada. 

Exposicións orais: 

Terase en conta: 

 Planificación da exposición. Estrutura axeitada. 
 Adecuación do contido. 
 Comunicación clara e coherente. 
 Correcta expresión. 
 Creatividade. 

No caso das probas obxectivas: 

 Adecuación e pertinencia das respostas. 
 Claridade na expresión. 

 

Proba extraordinaria 

de setembro 

Mantense a proba extraordinaria de setembro: na que só se incluirán os contidos 

traballados, de xeito presencial, ata o 13 de marzo. 



 
 
 

24 
 

 

  

Alumnado de 

materia pendente 

de cursos anteriores 

Criterios de avaliación: adáptase o recollido na PD inicial de curso, de modo que só se terá 

en conta se o alumnado entrega o traballo escrito solicitado. Non haberá proba obxectiva 

escrita, nin se terá en conta o seu rendemento no curso actual. 

Criterios de cualificación: nota obtida no traballo entregado 

Procedementos e instrumentos de avaliación: no mes de outubro, o alumnado recibiu unha 

proposta de actividades de recuperación que debían entregar en febreiro. Nese mes 

recibiron xa as indicacións de actividades para o segundo cuatrimestre, que son as que 

deberán presentar (agora telemáticamente) antes do 10 de xuño. 

O alumnado que non tiña presentada a primeira parte das tarefas na convocatoria 

parcial de febreiro, terá tamén a opción de presentalas vía telemática antes do 10 

xuño. 

Valorarase a corrección, elaboración e coherencia do traballo presentado: se cumple 

cos requisitos mínimos, dárase por recuperada a materia do nivel pendente.  

Se non presenta o traballo solicitado, ou non cumple cos mínimos esixidos, o alumno 

deberá presentarse á convocatoria extraordinaria. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación)  

Actividades  
Anexo I: relación de actividades por nivel.  

Anexo II: capturas de pantalla de cada aula virtual de Lingua Castelá. 

Metodoloxía (alumnado 

con conectividade e sen 

conectividade) 

Semanalmente, a profesora indica unha/s tarefas que o alumnado debe realizar e, 

posteriormente, corrixe cada tarefa, ben a través dunha explicación colectiva no foro ou 

ben de xeito individual (dependendo do tipo de tarefa). 

Desenvolveranse actividades que estimulen o interés e o hábito da lectura e a 
capacidade de expresarse correctamente. Seguiranse os seguintes criterios 
metodolóxicos:  

Levaranse a cabo actividades pensadas para promover a autoformación. 

Plantexaranse actividades destinadas a fomentar a autoestima e a favorecer o 
equilibrio persoal e afectivo. 
 
Partirase dos coñecementos previos dos alumnos. 
 
A metodoloxía será activa e investigadora, de xeito que o alumnado no sexa só 
receptor pasivo, senón que observe, reflexione, realice, participe e investigue. 
 

Haberá unha interacción continua co alumnado para resolver dúbidas: correos 

electrónicos, mensaxes personais ou no foro da aula virtual, chamadas telefónicas. 

Webex será unha opción a partir de maio. 

 

Materiais e recursos 

Libro dixital facilitado pola editorial, a disposición do alumnado na aula virtual. 

Audios, vídeos, textos escaneados, libros en pdf.  

RECURSOS 

Aula virtual como base de comunicación. 

Tarefas preparadas pola profesora: fichas, audios explicativos, vídeos tutoriais. 

Enlaces a outras páxinas para complementar algunha cuestión. 

Xogos interactivos para practicar algúns dos contidos. 
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ANEXO I Actividades desenvolvidas en cada nivel. 

1º ESO 

Mes de marzo y abril (repaso y refuerzo) 

Bloque de expresión/comprensión. 

Nociones clave de gramática (en morfología: categorías gramaticales y en sintaxis: los sintagmas), (ortografía y 

léxico). 

Semana Santa: se les recomendó el repaso de las normas ortográficas a través de juegos interactivos y del 

verbo oca (juego que ya habíamos puesto en práctica en el aula, antes del confinamiento). 

A partir de mayo nos centramos en el texto dramático: características y nociones básicas. 

LA DESCRIPCIÓN LITERARIA 

Repaso fotocopia descripción literaria de personas y lugares. 

Tarea 1: Encuentra una descripción literaria de algún personaje del libro de lectura El asesinato de la profesora 

de lengua y reescríbelo. 

Tarea 2: (Parte 1) Creamos un ser o criatura mitológica siguiendo unos pasos. 

                (Parte 2) Exposición oral de la criatura (Posiblemente se cancele debido a la dificultad que tienen 

algunos alumnos para la realización de ejercicios orales). 

Tarea 3: Completar los huecos en blanco de un  texto descriptivo con adjetivos. 

Tarea 4: Texto descriptivo titulado “La plaza de España”. 

ANALIZAMOS SINTAGMAS 

Repaso de ejercicios realizados antes del confinamiento. 

Página web: Ejercicios resueltos de sintagmas (análisis sintáctico). 

P. web: Ejercicios interactivos (autoevaluación). 

Tarea 1: Prueba-simulacro de los sintagmas. 

LA CONJUGACIÓN VERBAL 

Repaso de la conjugación verbal (modo indicativo-subjuntivo, verbos regulares) 

Verbos irregulares (estar, ser, saber, caber e ir) 

Página web: tabla de verbos 

Juego del verbo oca. 

Ejercicios interactivos de conjugación verbal. 

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado 

e ás familias 

A comunicación con familias e alumnado realízase a través da aula virtual, e nalgún 

caso por correo electrónico, vía telefónica ou abalar móbil. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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LIBRO DE LECTURA: El asesinato de la profesora de lengua. 

Guía de lectura 

Tarea 1: sopa de letras y juego de palabras. 

Tarea 2: Contestar a siete preguntas sobre el libro de lectura. 

ORTOGRAFÍA 

Normas generales. 

Juego interactivo. 

2º ESO  

Mes de marzo. Fin del segundo trimestre (Tareas de repaso/refuerzo) 

TAREA 1: poema / texto expositivo (ya estaban marcados para entregar en papel el 16 de marzo y me lo 

enviaron a través de archivo). 

TAREA 2. Actividades de repaso a partir de la letra de la canción “Resistiré”. 

TAREA 3. Comprensión auditiva (texto poético). 

TAREA 4  Ejercicios sobre “la entrevista”. 

TAREA 5. Reflexión sobre la situación que estamos viviendo. 

SEMANA SANTA. Recomendación de lecturas (varios libros en pdf al aula virtual). 

Mes de abril (inicio del TERCER TRIMESTRE) 

TAREA 1. Revisión de aspectos vistos de sintaxis (vídeo tutorial de la profesora) y realización de ejercicios. 

TAREA 2. Cuestionario on line sobre aspectos vistos en 2º trimestre 

TAREA 3. Ficha de investigación sobre Día del Libro. 

Mayo-junio 

Tareas de ampliación-consolidación 

TAREA 4. Ejercicios de ortografía. 

TAREA 5. Trabajo audiovisual sobre una escena teatral de creación propia. 

TAREA SEMANAL: continuar con su tarea diccionario. 

TAREA 6: Ejercicios de ortográfia y léxico. 

Las actividades de este bloque versarán sobre aspectos de ortografía-léxico, así como ejercicios de expresión 

escrita y oral. 

Tareas de refuerzo-recuperación marcadas para alumnos con trimestres suspensos: cada quince días se 

solicitarán diversos ejercicios de repaso de los contenidos vistos en cada trimestre (gramática, ortografía, léxico, 

géneros literarios) así como una tarea creativa relacionada con aspectos vistos (recitado de poema, exposición 

de temas, expresión de opiniones sobre un tema, comentario de texto).  

3º ESO 

Mes de marzo y abril (repaso y refuerzo) 

Bloque de expresión/comprensión. 

Nociones claves de gramática (sintaxis: oración simple, morfología: distinción de las categorías gramaticales y 

léxico: castellano actual/ medieval y de los Siglos de Oro)   

Repaso de ortografía (insistiendo en la acentuación gráfica, mediante tildes, de las palabras) 
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Repaso de la literatura del Renacimiento y comparación de ésta con el Barroco. A partir de Mayo nos 

centraremos en el teatro del Barroco (nociones básicas). 

Nociones claves del comentario literario de sonetos de los Siglos de Oro para su práctica. 

Nociones claves de la organización textual para la práctica de elaboración de textos expositivos-argumentativos y 

el análisis lingüístico-textual. 

Semana Santa: Recomendación de la lectura de una selección de sonetos de Lope, Góngora y Quevedo. Y 

enlaces de ejercicios de ortografía. 

 A partir de Mayo nos centramos en el teatro del Barroco (nociones básicas). 

BARROCO 

Página web: Figuras literarias. 

Página web: Tópicos literarios. 

Tarea 1: comparar dos sonetos (Garcilaso de la Vega y Góngora) 

Tarea 2: creación literaria (Composición de un soneto con tópico literario Carpe diem siguiendo una guía para 

crear un soneto) 

SINTAXIS: LA ORACIÓN SIMPLE 

Página web: Ejercicios resueltos de sujeto-predicado y complementos verbales. 

P. web: 120 oraciones simples analizadas. 

Enlaces video-tutoriales de cada complemento verbal. 

Ejercicios interactivos de sintaxis. 

Ejercicio de autoevaluar 

Simulacro-prueba de la oración simple 

QUIJOTE: LIBRO DE LECTURA (2ª evaluación) 

Enlace 50 preguntas sobre el Quijote y sus correspondientes respuestas 

Enlace para ayudar a la lectura comprensiva 

Tarea: redactar una aventura de Don Quijote y de Sanco, que se pudiese incluir en la novela respetando la 

coherencia narrativa y teniendo en cuenta los elementos narrativos (espacio, tiempo, narrador y caracterización 

de los personajes protagonistas).  

TEXTO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO 

Documento de texto: teoría sobre la organización textual. 

Tarea: organización del texto (guion y párrafo)  

4º ESO  

Antes de Semana Santa (2º trimestre) 

1. Entregar tareas que quedaban pendientes: texto expositivo / texto periodístico. 

2. Actividades de repaso de contenidos vistos a lo largo del curso, a través de la letra de canciones. 

Semana Santa: lectura de una novela actual. 

Después de Semana Santa: (3º trimestre) 

 Actividades de refuerzo de sintaxis. Corrección de ejercicios a través de un vídeo tutorial 

elaborado por la profesora y compartido en el aula virtual. 

 Cuestionario on line sobre contenidos vistos en Lengua durante el segundo trimestre. 

 Ficha de investigación sobre el Día del Libro. 
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Mayo-junio. 

Quincenalmente: 

Diversas tareas de ampliación-consolidación: repaso de contenidos mínimos, elaboración de trabajos de 

expresión oral. 

Tareas de recuperación de cada trimestre: ejercicios escritos y orales sobre los aspectos básicos 

tratados en los dos primeros trimestres del curso. 

Junio: prueba objetiva (telemática o presencial) para aquel alumnado que precise recuperar. 

 

ANEXO II  Capturas de pantallas das aulas de L. Castelá 

AULA VIRTUAL DE 1º ESO. Raquel Paz (desde 13 de marzo) 

 

 

 

AULA VIRTUAL DE 2º ESO. Mar González (Desde 13 de marzo) 
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AULA VIRTUAL DE 3º ESO. Raquel Paz (Desde 13 de marzo) 
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AULA VIRTUAL 4º ESO. Mar González (desde 13 de marzo) 
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Membros do Departamento 

 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura está integrado por dúas profesoras: 
 

 Mª del Mar González Veiga, que este curso ocupa o cargo de Xefa do Departamento. 
 

 Raquel Paz Rodríguez. 
 
 
 
 En Narón, a 10 de maio de 2020 
 

 

 


