
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Primeiro curso da E.S.O.

1. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos

social e académico. Seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe.

2.  Extraer  a  intención  comunicativa  e  a  idea  xeral  de  textos  escritos  sinxelos  dos

ámbitos  social  e  académico.  Seguir  instrucións  para  realizar  tarefas  guiadas  de

aprendizaxe.

3. Realizar exposicións e narracións orais planificadas claras e áxiles e participar de

forma  construtiva  en  diversas  interaccións  comunicativas  (simulacións,  traballos

colaborativos...) respectando as regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada

tipo de texto e situación.

4.  Escribir,  seguindo  un  modelo,  narracións  e  descricións,  así  como  outros  textos

sinxelos propios da vida cotiá,  das relacións sociais  e dos medios de comunicación.

Planificar  e  revisar  os  ditos  textos  coa  axuda  do  profesorado  aplicándolles  normas

básicas de adecuación, de coherencia, de cohesión, de corrección e de precisión léxica.

5. Consultar, baixo a dirección do profesorado, textos en diferentes soportes co fin de

extraer a información solicitada e incorporala ás propias producións.

6. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para resolver

problemas de comprensión e para compor  e revisar  de xeito dirixido os propios textos.

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e

coñecer e usar unha terminoloxía lingüística básica.

8. Observar os condicionamentos máis evidentes da valoración e uso social do galego e

utilizar  a  lingua  galega  con  fluidez  e  normalidade  nos  máis  diversos  contextos

comunicativos.

9.  Recoñecer  a  diversidade  lingüística  do  mundo  actual,  con  especial  atención  ao

contorno peninsular.

10.  Ler con regularidade obras literarias e  desenvolver  criterio  lector;  expoñer  unha

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido

coa propia experiencia e recoñecendo os trazos xerais do xénero.
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11. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos,

atendendo especialmente aos trazos xenéricos e á funcionalidade dos recursos retóricos.

12. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando

como modelo os lidos e comprendendo os recursos que se empreguen.

Segundo curso da E.S.O.

1. Ser quen de extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos

relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación e do ámbito escolar...

2. Ser quen de extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais, etc., de

diferentes textos escritos...

3.  Ter  a  capacidade  de  expor  ante  os  compañeiros  pequenos  temas  oralmente,  e

demostrar o suficiente dinamismo na intervención en debates e actividades interactivas.

4. Saber escribir coa necesaria coherencia textos propios dos medios de comunicación e

dos ámbitos social e académico.

5. Ter a capacidade de seleccionar materiais diversos despois da súa consulta persoal en

diferentes formatos.

6.  Saber utilizar os coñecementos sobre a lingua para a resolución de problemas de

comprensión diversos.

7. Recoñecer os mecanismos da lingua e coñecer e usar unha terminoloxía lingüística

básica.

8. Ser consciente dos condicionamentos actuais para o uso social da lingua galega e

utilizala con fluidez e normalidade nos diferentes contextos comunicativos.

9. Entender a lingua dentro da diversidade lingüística do mundo actual.

10.  Ler  con  certa  regularidade  obras  literarias  con  criterio  lector,  iniciándose  na

apreciación do punto de vista e nas formas literarias empregadas.

11. Comprensión literaria de pequenos textos, atendendo especialmente aos diferentes

subxéneros e ás figuras retóricas.

12. Intentar a creación estética, tendo en conta os modelos de textos lidos e a partir dos

coñecementos adquiridos na aula.
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Terceiro curso da E.S.O.

1. Comprender a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal

e as secundarias de textos propios dos medios de comunicación audiovisual.  Así

mesmo, ser quen de seguir e recoller resumidamente o desenvolvemento oral dunha

exposición académica.

1. Identificar  e  contrastar  o  propósito  comunicativo  en  textos  escritos  do  ámbito

público e dos medios de comunicación, así como da vida académica,  analizando

criticamente os seus contidos, interpretando as connotacións e mensaxes implícitas

que deles se deduzan e inferindo o tema principal e os secundarios. Comprender e

seguir  as  instrucións  que  regulan  a  vida  social  e  os  procesos  de  aprendizaxe

complexos.

2. Realizar exposicións orais planificadas claras e áxiles de traballos e de informacións

de actualidade contrastando os diferentes puntos de vista e opinións expresadas en

distintos  medios  audiovisuais.  Participar  de  forma  construtiva  en  diversas

interaccións comunicativas (simulacións, traballos colaborativos...) respectando as

regras que as rexen. Adoptar o rexistro adecuado a cada tipo de texto e situación.

3. Escribir  textos  propios  dos  medios  de  comunicación  e  dos  ámbitos  social  e

académico,  usando  con  progresiva  liberdade  os  modelos  propostos  na  aula.

Planificar e revisar os ditos textos de maneira case autónoma para asegurar a súa

coherencia, cohesión, corrección e precisión léxica.

4. Ser quen de consultar de maneira case autónoma textos en diferentes soportes co fin

de seleccionar  e analizar  criticamente a  información relevante para integrala nas

propias producións, especialmente en traballos do ámbito académico adecuados ao

nivel.
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5. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver

problemas  de  comprensión e  para  compoñer  e  revisar  de  xeito  progresivamente

autónomo os propios textos.

6. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua,

e coñecer e usar a terminoloxía lingüística adecuada.

7. Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da

lingua galega  anterior  ao  século  XX; extraer  os  trazos  principais  que  definen a

actual  situación  sociolingüística  de  Galiza,  analizando  criticamente  os

condicionamentos da valoración e uso social do galego; utilizar a lingua galega con

fluidez e normalidade nos máis diversos contextos comunicativos.

8. Recoñecer as causas da diversidade lingüística e dos procesos sociolingüísticos e

mais coñecer e facer uso dos dereitos nesta materia.

9. Ler  con  regularidade  obras  literarias  e  desenvolver  criterio  lector;  expor  unha

opinión persoal  sobre a lectura dunha obra axeitada á idade,  relacionando o seu

sentido coa propia experiencia e valorando a estrutura, o punto de vista e o emprego

da linguaxe.

10. Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos,

atendendo especialmente á relación co contexto, á evolución dos xéneros, formas e

estilos e á funcionalidade dos recursos retóricos.

11. Participar de maneira activa na creación de textos de intención estética tomando

como modelo os lidos e comprendendo os recursos a empregar; explicar as relacións

das  obras  co  contexto  histórico  e  literario  en  que  aparecen  e  os  autores  máis

relevantes, realizando un traballo de información e de síntese ou de resolución de

problemas.

Cuarto curso da E.S.O.

1. Ter a capacidade de identificar a intención comunicativa esencial que se agacha nun

texto académico, audiovisual ou de outro tipo.
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2. Comprender textos escritos do ámbito público, dos medios de comunicación e da vida

académica, identificando as ideas principais e as secundarias, o propósito comunicativo

implícito ou explícito, contrastando explicacións e argumentos.

3. Saber realizar exposicións orais planificadas con claridade e axilidade, e intervir nos

coloquios e debates coa necesaria interacción, ouvindo e respectando, e empregando o

rexistro lingüístico adecuado ao caso.

4. A partir dos modelos aprendidos na aula, ter a capacidade de escribir textos propios

da  vida  cotiá,  das  relacións  sociais,  dos  medios  de  comunicación  e  do  ámbito

académico, revisando de maneira autónoma a súa coherencia, cohesión, corrección e

precisión léxica.

5. Saber extraer e seleccionar de maneira crítica textos en diferentes soportes.

6. Dar utilidade aos coñecementos sobre a lingua na resolución de problemas de ámbito

interdisciplinar e na construción de textos varios.

7. Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua e

coñecer e usar a terminoloxía adecuada.

8. Coñecer as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da

lingua  galega,  de  xeito  que  se  interprete  adecuadamente  a  actual  situación

sociolingüística á luz da historia moderna e contemporánea.

9. Recoñecer as características das principais etapas, obras e autores da literatura galega.

10. Ler con regularidade obras literarias, procurando un criterio lector progresivo. Ser

quen de emitir  opinións  argumentadas  sobre a  lectura persoal  de algunha(s)  obra(s)

clásica(s) da literatura contemporánea.

11. Demostrar unha mínima competencia no comentario de textos a partir de fragmentos

escollidos da literatura galega contemporánea,  con especial  atención ao contexto,  ás

innovacións e á funcionalidade dos recursos retóricos.

12. Ser quen de intentar a creación estética a partir dos modelos literarios aprendidos,

así como a realización de traballos escritos valorizando as principais obras obxecto de

estudo.
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No Bacharelato

1. Interpretar diferentes tipos de discursos orais, escritos e audiovisuais e a situación en

que se desenvolven.

2. Participar en interaccións orais e realizar producións orais planificadas.

3. Realizar composicións escritas sobre temas de actualidade ou curriculares.

4. Caracterizar e identificar diferentes tipos de textos orais, escritos e audiovisuais.

5. Coñecer os principais elementos da gramática.

6. Coñecer e utilizar o vocabulario na súa complexidade e variedade.

7.  Diferenciar  as  variedades  internas  da  lingua  e  identificar  as  interferencias  e

desviacións.

8. Reflexionar sobre as concepcións e preconceitos sobre a lingua.

9. Manexar a terminoloxía sociolingüística a partir das causas históricas que explican os

usos actuais da lingua.

10. Coñecer a historia da literatura galega: etapas, movementos, autores, etc.

11.  Saber  comentar  obras  fundamentais  da  nosa  historia  literaria,  utilizando  os

coñecementos sobre estética e forma literaria

Literatura universal

1. Caracterizar os grandes xéneros literarios.

2. Comentar obras e fragmentos representativos.

3.Realizar traballos ou exposicións orais a partir de obras significativas da literatura

universal.

4.Relacionar a literatura universal con textos da literatura galega e española da mesma

época.

Literatura galega do século XX e da actualidade

1. Ler e interpretar textos significativos da literatura deste período, sabendo relacionalos

co contexto histórico e sociocultural.
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Con  este  criterio  trátase  de  comprobar  se  o  alumnado  é  quen  de  comprender  e

interpretar  un texto  literario  como un feito  cultural  situado nun determinado marco

histórico, social e ideolóxico.

2. Analizar textos, reflexionando sobre os seus recursos estilísticos e técnicos, e sobre a

interrelación do contido coa forma.

Trátase de coñecer a capacidade das alumnas e dos alumnos para facer un comentario

comprensivo  dun  texto  no  cal  capten  as  características  da  técnica  empregada,

salientando  aqueles  aspectos  máis  innovadores,  os  recursos  estilísticos  utilizados  e

aqueloutros elementos que fan do texto unha obra de creación.

3.  Recoñecer  en  textos  de  diferente  autoría  a  presenza  dunha  mesma  temática  e

relacionalos  con  formulacións  anteriores  poñendo  de  relevo  as  diferenzas  que  os

singularizan.

Trátase de comprobar se o alumnado recoñece a presenza dunha mesma temática na

creación literaria de distinta autoría e se é quen de realizar unha análise dela a través

dunha visión retrospectiva.

4.  Elaborar  traballos  sinxelos  sobre  obras  de  creación,  explicando  as  características

principais,  achegando  unha  opinión  persoal  e  utilizando  de  forma  crítica  as  fontes

bibliográficas e documentais adecuadas.

Este criterio pretende comprobar a capacidade das alumnas e dos alumnos para elaborar

traballos  acudindo a diversas  fontes bibliográficas,  achegando opinións  persoais;  así

mesmo,  comprobarase  a  capacidade  de  planificar  o  traballo  e  de  expresar,  a  través

dunha estrutura correcta e dunha linguaxe adecuada e rica, as súas ideas, opinións e

xuízos.

5. Relacionar textos da literatura galega con outros de literaturas distintas, observando

as posibles influencias e distinguindo as notas peculiares da nosa cultura literaria.

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é quen de percibir, a través da

comparación de textos, as influencias doutras literaturas e os trazos propios da nosa

cultura.
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6. Valorar a creación literaria en lingua galega como expresión dos sentimentos, ideas e

ideoloxía,  individuais  e  colectivos,  e  como  medio  para  enriquecer  a  propia

personalidade.

Este  criterio  pretende  comprobar  o  desenvolvemento,  nas  alumnas  e  nos  alumnos,

dunha actitude  crítica  e  respectuosa cara  á  creación literaria,  a  través  do  interese  e

hábito lector, o interese pola creación literaria, as súas opinións e xuízos sobre textos

literarios, a súa actitude ante as novas publicacións, o respecto polas opinións alleas,

etc.
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