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OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN e MÍNIMOS ESIXIBLES
OBXECTIVOS CONTIDOS

1
ª A

V
A

 Recoñecer  as  variedades  xeográficas  do
castelán dentro e fóra de España.

 Recoñecer  e  explicar  ou  uso  das  categorías
gramaticais  nos  textos  para  corrixir  erros  de
concordancia en textos propios e alleos.

 Explicar  os  distintos  procedementos  de
formación  de  palabras,  distinguindo  as
compostas,  as  derivadas,  as  siglas  e  os
acrónimos.

 Utilizar fontes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver  dúbidas sobre ou uso da
lingua e para ampliar ou vocabulario.

 Escribir  textos  usando  ou  rexistro  adecuado,
organizando as ideas con claridade,  enlazando
enunciados en secuencias lineais cohesionadas
e  respectando  as  normas  gramaticais  e
ortográficas.

 T.1- As linguas e as súas variedades. Linguaxe
lingua e fala.  Realidade plurilingue de España.
Orixe  e  evolución  das  linguas  de  España.
Variedades  xeográficas  do  español.  A
comunicación e os seus elementos. o texto e as
súas clases. Palabras derivadas.

 T.2- O grupo nominal. ou substantivo. Clases de
substantivos.  Os  textos  narrativos.  Palabras
compostas.

 T3.-  O  grupo  nominal:  o  adxectivo.  Formas,
clases  e  graos  do  adxectivo.  Os  textos
descritivos. Familia léxica.

 T.4.-  Os  determinantes  e  os  pronomes.
Demostrativos, posesivos, numerais, indefinidos,
pronomes persoais. Os textos expositivos. Siglas
e acrónimos.

 Libro  de  lectura:  La  zapatera  prodigiosa,  de
Federico García Lorca.

2
ª A

V
A

 Coñecer  e  utilizar  adecuadamente  as  formas
verbais nas producións orais e escritas.

 Explicar  a  diferencia significativa  que implica
ou uso dos tempos e modos verbais.

 Recoñecer e explicar os elementos constitutivos
da  oración  simple  diferenciando  suxeito  e
predicado  e  interpretando  a  presencia  ou
ausencia  do  suxeito  como  unha  marca  da
actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.

 Recoñecer,  usar  e  explicar  os  conectores
textuais (de adición, contraste e explicación) e
os principais mecanismos de referencia interna,
gramaticais  (substitucións  pronominais)  e
léxicos  (elipsis  e  substitucións  mediante
sinónimos  e  hiperónimos),  valorando  a  súa
función na organización do contido do texto.

 T.5- O verbo. A conxugación verbal. Os textos
argumentativos. Odebate e os foros. Sinonimia e
antonimia.

 T.6- As palabras invariables: concepto e clases.
Os textos normativos e instrutivos. Polisemia e
monosemia.

 T.7- A oración simple. O suxeito. Os textos dos
medios de comunicación. Os medios tradicionais
e  os  medios  dixitais.  A  estrutura  do  xornal.
Campo semántico.

 T.8- A oración simple. O predicado: nominal e
verbal.  Os  complementos  do  predicado.
Hiperonimia e hiponimia. A radio e a televisión.
A noticia na prensa impresa e dixital.

 Libro  de  lectura:  Mitos  griegos,  de  María
Angelidou.
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3
ª A

V
A

 Redactar  textos  persoais  a  partir  de  modelos
dados seguindo as convencións do xénero con
intención literaria, lúdica e creativa.

 Ler e comprender cun grao crecente de interese 
e autonomía obras literarias próximas aos 
gustos, aficións e intereses.

 Recoñecer expresar o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas lingüísticas e a 
organización do contido.

 T.9- Orixe da literatura, transmisión e xéneros. A
literatura como expresión artística. Denotación e
connotación.

 T.10-  A  narración  literaria.  Subxéneros
narrativos.  A  linguaxe  literaria.  Cambio
semántico.

 T.11-  A  lírica.  Os  temas  da  lírica.  Os  textos
poéticos.  Lírica  tradicional  e  lírica  culta.
Literatura e musicalidade.  O ritmo e a métrica.
Neoloxismos e préstamos.

 T.12-  O  teatro.  A  representación  teatral.
Principais  subxéneros  dramáticos.  Literatura  e
cinema.  O  espectáculo.  Palabras  tabú  e
eufemismos.

 Libro  de  lectura:  El  pan  de  la  guerra,  de
Deborah Ellis.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES

1
ª A

V
A

• Identifica  os  diferentes  grupos de  palabras  en
oracións e  textos  diferenciando  a  palabra
nuclear  do  resto  de  palabras  constituíntes e
explicando  o funcionamento  no  marco  da
oración simple.

 Identifica  diferentes  estruturas  textuais:
narración,  descrición,  explicación  e  diálogo
explicando os  mecanismos lingüísticos  que as
diferencian  e  aplicando  os  coñecementos
adquiridos  na  produción  e  mellora  de  textos
propios e alleos.

 Explica  os  distintos  procedementos  de
formación  de  palabras,  distinguindo  as
compostas,  as  derivadas,  as  siglas  e  os
acrónimos.

 Compara textos literarios e pezas dos medios de
comunicación  que  respondan  a  un  mesmo
tópico, observando, analizando e explicando os
diferentes puntos de vista segundo o medio, a
época ou a cultura e valorando e criticando o
que le ou ve.

 Recoñece  e  expresa  o  tema  e  a  intención
comunicativa  de textos  narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos,  argumentativos  e
dialogados  identificando  a  tipoloxía  textual
seleccionada,  as  marcas  lingüísticas  e  a
organización do contido.

 Clases de palabras: substantivos, adxectivos,
verbos, adverbios, preposicións, conxuncións.

 A  lingua  e  as  súas  variedades.  Realidade
plurilingüe de España

 Estrutura das palabras: lexema e morfemas.

 Familia léxica.

 Formación de palabras: simples, compostas,
derivadas.

 Modalidades  textuais:  narración,  descrición,
exposición.

 Coñecer o tema, argumento, personaxes, etc.
do libro de lectura obrigatorio.

2
ª A

V
A

• Identifica  os  diferentes  grupos de  palabras  en
oracións e  textos  diferenciando  a  palabra
nuclear  do  resto  de  palabras  constituíntes e
explicando  o funcionamento  no marco  da
oración simple.

 Coñece  e  utiliza  adecuadamente  as  formas
verbais nas producións orais e escritas.

 A conxugación verbal.

 Oracións  simples:  suxeito  e  predicado.
Análise sintáctica (oración simple).

 Palabras invariables. Concepto e clase.

 Os textos dos medios de comunicación.

 Coñecer o tema, argumento, personaxes, etc.
do libro de lectura obrigatorio.

 
 

Páxina 3



3
ª A

V
A

 Recoñece  e  expresa  o  tema  e  a  intención
comunicativa  de textos  narrativos,  descritivos,
instrutivos,  expositivos,  argumentativos  e
dialogados  identificando  a  tipoloxía  textual
seleccionada,  as  marcas  lingüísticas  e  a
organización do contido.

 Redacta textos persoais de intención literaria a
partir  de  modelos  dados  seguindo  as
convencións do xénero con intención lúdica e
creativa.

 Os textos literarios.  Os recursos estilísticos.
Métrica. Estrofas. A linguaxe figurada.

 Os xéneros literarios: a narrativa, o drama, a
lírica.

 Os mitos e lendas.

 Os subxéneros narrativos.

 O teatro. Principais subxéneros dramáticos.

 Coñecer o tema, argumento, personaxes, etc.
do libro de lectura obrigatorio.

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Nos  primeiros  días  do  curso  realizarase  unha  proba  de  avaliación  inicial.  Esta  permitirá  adaptar  a
complexidade dos contidos e tarefas ás competencias do alumnado.

Realizarase un mínimo de dúas probas obxectivas escritas no trimestre, das que se calculará a media.
Descontarase un máximo de 1 punto por erros de ortografía a razón de 0,10 puntos por cada falta grave

(confusión b/v, emprego do h, confusión g/j, etc.).
No ensino semipresencial combinarase o traballo autónomo a través dos contidos e tarefas presentados na

aula virtual,  repositorio secuenciado dos contidos e tarefas correspondentes, co desenvolvemento dos contidos na
aula. No ensino non presencial @ docente desenvolverá os contidos a través da videoconferencia e potenciarase
ou traballo autónomo a través da aula virtual.

CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN
Para obter a nota de avaliación utilizaranse as porcentaxes indicadas na seguinte táboa:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Conceptos e procedementos (probas obxectivas escritas) 70%

Actitude cara á materia (traballo diario, emprego do material axeitado na aula e
prazos para a realización das tarefas, presentación de traballos, etc.)

20%

Lectura obrigatoria 10%

Para a obtención da nota final (AVALIACIÓN ORDINARIA) sumaranse as cualificacións obtidas en cada
unha das tres avaliacións segundo os criterios recollidos na táboa anterior e dividirase entre tres, redondeando ao
enteiro máis próximo de ser preciso.

Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación con igual grao de dificultade que os exames de
avaliación. @s alumnos suspensos deberán presentarse obrigatoriamente a elas e @s aprobados que así o desexen
poderán presentarse voluntariamente a subir nota. No caso de que  @ alumn@ obtivese menor nota, manteráselle
a anterior. No momento de realizar a recuperación da terceira avaliación ou con posterioridade faremos unha
recuperación  de  todas  as  avaliacións  anteriores  para  alumn@s  que  teñan  algunha  delas  suspensa.  Esta
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recuperación recollerá exercicios e cuestións que abordarán os aspectos fundamentais da materia e a ela non se
poderán presentar a subir nota @s alumn@s xa aprobados nas avaliacións ou recuperacións parciais.
 Para a obtención da nota final farase a nota media das avaliacións ou recuperacións non finais (a máis alta en
cada caso, redondeando ao enteiro máis próximo).
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