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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                                                          1º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 
sinxelos dos ámbitos social e académico, e seguir instrucións para 
realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.  
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito académico 
(pedir aclaracións, intercambiar opinións e expor conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, respectando 
as regras de interacción. 

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

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información 
e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas.  
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo. 

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

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 
palabra ou deduce o significado polo contexto. 
LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, 
iconas, etc.). 
LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das 
mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de internet. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das 
relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida 
cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e 
instrucións de uso. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito académico 
do alumnado, especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos 
sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, e información 
de dicionarios e enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
académica: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en distintos soportes. 
LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. 
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B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 
respecto pola puntuación do texto. 
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil. 

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

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 
feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

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

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 
LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de superación. 

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

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

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 
galega. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de 
palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras 
de consulta. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 
 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión 
textual. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das  categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, determinantes e pronomes), utilizar este coñecemento para 
distinguir erros. 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, determinantes e pronomes) nos textos, utiliza este coñecemento 
para corrixir erros. 

B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias 
de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas 
a partir da avaliación e autoavaliación. 
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B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua 
galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural. 
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica 
producións lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os 
trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia 
e outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos 
tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 
 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñecer a funcionalidade dos elementos formais básicos. 
 

 
 
LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                                                          2º ESO 

                  Criterios de avaliación            Estándares de aprendizaxe 
B.1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e 
os datos relevantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e 
académico. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos 
relevantes en textos orais do ámbito social e académico. 
LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

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

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

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

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia galega. 

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

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito 
académico e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 
opinión. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico con respecto 
ás regras de interacción e ás opinións alleas.  
LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha 
obra de lectura. 

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

 LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 
 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo. 

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

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, 
analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións. 

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos 
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relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

LGB2.2.3.  Comprende  e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, 
correspondencia escolar. 

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

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida académica, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC 
e outras fontes e integrar os coñecementos adquiridos non proceso 
de aprendizaxe continua. 

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

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas 
dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

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

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

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

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o 
texto. 
LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e académico. 
LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización 
oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación 
das ideas expresadas) 
LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, 
cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

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

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter académico: 
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 
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B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións. 

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

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

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

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 
galega. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta, en papel ou en soporte electrónico, para resolver dúbidas 
e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en 
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

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

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira 
adecuada e correcta atendendo ás normas. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

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

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na 
comprensión e produción de textos orais e escritos. 
 

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das 
estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a 
partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 
 

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. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes 
contextos. 
LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e 
aplica estes conceptos ao caso galego. 
LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia 
como un elemento de riqueza cultural. 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio 
lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e 
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axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos 
propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos. 
 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 
localizando e describindo os elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais.  

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza 
e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

B.5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

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

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                                                         3º ESO 

                         Criterios de avaliación             Estándares de aprendizaxe 
B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade académica, tanto espontáneas como 
planificadas. 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece 
e rexeita a linguaxe discriminatoria). 
LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe 
non verbal. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta 
e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.  

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual 
do seu contexto. 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito 
académico e de interese para o alumnado que xeren intercambio de 
opinión. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as 
dos demais. 
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B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 
situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou académica.  

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información 
e expresa a súa opinión. 
LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
impliquen solicitar unha información ou un servizo. 
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

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

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 

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

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, 
esquemas e resumos. 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, 
especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, 
especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da información 
obtida nas bibliotecas. 

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

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

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as 
bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, 
organizar e seleccionar información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información 

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

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e 
entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos do LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e 
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ámbito académico: informes e proxectos sobre tarefas académicas 
das materias curriculares. 

explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de 
información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 
 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 
coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e 
da situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso 
das distintas categorías gramaticais. 

B.3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de 
palabras e as posibilidades de combinación para crear novas palabras 
para crear novos elementos léxicos. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
 

B.3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega.  LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B.3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e 
progresar na aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

B.3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

B.3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

B.3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de 
textos orais e escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

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 e incorporar 
ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 
forma axeitada á realidade galega. 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata os  Séculos 
Escuros. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde 
as súas orixes na Idade Media ata os Séculos Escuros.  
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde a Idade Media ata os Séculos Escuros e sinala os seus 
principais trazos característicos. 
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B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata os 
Séculos Escuros e relacionar o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata os Séculos Escuros, resume o seu contido, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega 
desde a Idade Media ata os Séculos Escuros, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período da literatura galega correspondente. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 
describan e analicen textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata os Séculos Escuros. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata os Séculos Escuros. 

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

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destas. 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

                                                                                          4º ESO 

                   Criterios de avaliación                       Estándares de aprendizaxe 
B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos 
orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, 
de calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades dialectais. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, 
valorar esta pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os 
erros na produción oral allea e produce discursos orais que respectan as regras 
prosódicas e fonéticas da lingua galega. 
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
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adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n  
velar e fonema fricativo palatal xordo). 

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou 
social ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou 
informal. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así 
como noutras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe 
e nas relacións sociais. 

LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento 
útil na aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como 
persoa. 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura 
comprensiva dos textos 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido 
(resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito 
académico, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito académico, tanto 
materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros 
de texto e recursos de temas especializados en internet. 

 

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

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a 
partir da consulta de materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar 
os coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir 
escritos adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto 
de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e 
revisión). 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto 
comunicativo.  
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese 
das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e 
gramáticas) para aplicalas correctamente. 
LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do 
texto é correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de 
formato ou de presentación. 
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B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos 
escritos, para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do 
procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no 
estudo da lingua galega. 
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de 
coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións. 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes 
categorías gramaticais. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais da lingua 
galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais da lingua galega 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con 
especial atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, 
tanto en papel como en soporte electrónico, para resolver dúbidas, 
para progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en 
papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar 
na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega nos discursos orais e escritos. 
 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión sintáctica 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
sintáctica. 

B.4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo. 

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

B.4.5. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir 
vínculos positivos cara ao seu uso asumindo a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.5.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente 
cada fenómeno. 
LGB4.5.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

B.4.6. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua 
galega, así como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da súa historia social, desde os primeiros anos do século 

LGB4.6.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 
os primeiros anos do século XX ata 1950. 
LGB4.6.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da 
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XX ata 1950. lingua galega desde os primeiros anos de século XX ata 1950. 
LGB4.6.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia 
social da lingua galega desde os primeiros anos de século XX ata 1950. 

B.4.9. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan 
as variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e 
da función da lingua estándar. 

LGB4.9.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua galega. 
LGB4.9.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 
LGB4.9.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 
LGB4.9.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de 
riqueza lingüística e cultural. 
LGB4.9.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e 
describe o influxo da situación sociolingüística nelas. 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega do século XX ata 1950. 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega do 
século XX ata 1950. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega do século XX ata 1950 sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega do século XX ata 1950 e relaciona o seu contido co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período.  

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura 
galega do século XX ata 1950, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura 
galega do século XX ata 1950  , sinala os seus trazos característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen textos representativos da literatura galega do 
século XX ata 1950. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega do século XX ata 
1950. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Teranse en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
- O alumnado poderá mellorar a súa cualificación coa realización das 

actividades encomendadas semanalmente durante o período de 
confinamento. 

Instrumentos:  
- Entrega en prazo das tarefas encomendadas. 
- Elaboración das actividades, así como a súa presentación e 

ortografía. 

Cualificación 
final 

Para obter a nota final de xuño diferenciamos: 
1. Alumnado coa primeira e segunda avaliación aprobada de 

xeito presencial: a cualificación será a media desas dúas 
avaliacións e poderase subir ata un punto  polas tarefas 
realizadas durante a fase non presencial. 

2. Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensa: 
será o traballo realizado no terceiro trimestre o que determine 
se aproba ou non. Para recuperar e obter unha cualificación 
positiva na avaliación final, necesita entregar as actividades de 
reforzo. En caso de que o profesor o considere oportuno,  terá 
que facer unha proba telemática que deberá superar. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

   A proba extraordinaria de setembro será presencial, se as 
circunstancias sanitarias o permiten. Realizarase tendo en conta os 
contidos mínimos e estándares sinalados no punto 1 desta adaptación. 
   De non poder realizarse de xeito presencial, farase de forma telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

   Os criterios de avaliación do alumnado coa materia pendente de cursos 
anteriores, recollida  na programación didáctica 2019/2020, será 
substituída por unha serie pechada de actividades de REFORZO e/ou por 
unha proba telemática que se celebrará a finais do mes de maio. 

   Criterios de cualificación: 
   A cualificación será positiva, en función da realización das tarefas que 
se lle enviaron e que debe entregar en prazo. 
   Se non entrega as actividades, deberá realizar unha proba telemática 
no mes de maio. 
   De non acadar en xuño un resultado positivo, terá que facer unha proba 
extraordinaria no mes de setembro de forma presencial, se as 

circunstancias sanitarias o permiten. En caso contrario, deberá realizar 
unha proba telemática 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Actividades de reforzo. 

• Proba telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Visualización de vídeos e lectura comprensiva de apuntamentos 
sobre contidos relacionados cos estándares de aprendizaxe 
indicados no apartado 1. 

- Exercicios de reforzo, de recuperación e de ampliación de 
contidos. 

- Recursos en liña. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Todos/as os/as alumnos/as teñen conectividade. Titores, 
orientación e equipo directivo fixeron o labor de recollida 
de  información sobre as necesidades do alumnado e  
entrega de equipos e kits de conexión a aqueles que non a 
tiñan. 

- Utilízase o correo electrónico para enviar as actividades de 
repaso, recuperación e ampliación. Unha vez rematado o  
prazo de entrega, mándanse as solucións desas tarefas. 

- As actividades, na maior parte dos casos, van acompañadas 
de vídeos didácticos e outros recursos en liña que facilitan a 
súa comprensión. 

- Unha vez por semana realízase unha videoconferencia 
utilizando Webex para explicar e resolver dúbidas 

 
 

Materiais e recursos 

• Libro de texto. 

• Actividades elaboradas polo profesor. 

• Vídeos. 

• Ben falado. 

• Recursos en liña. 

• Recursos educativos espazo Abalar. 

• Correo electrónico. 

• Videoconferencias Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ó alumnado mediante videoconferencia e a través da 
súa publicación na web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


