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1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis.  

  

▲ Criterios de Avaliación e Estándares de aprendizaxe  
  

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

1. Comprende o sentido global e identifica a intención 

comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos 

medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 

noticias, crónicas e reportaxes). 

1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e 

explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, o datos 

relevantes de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisual. 

 

2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a 

esquemas ou resumos. 

 

1 Identificar o propósito comunicativo en textos orais 

dos medios de comunicación, analizar criticamente os 

seus contidos e interpretar as connotacións e 

mensaxes discriminatorias implícitas. 

1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a 

intención comunicativa de programas de carácter informativo: 

noticias, reportaxes e crónicas. 

 

2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios 

de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e 

diferenzas atopadas. 

 

3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que 

levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

 

1. Comprender, interpretar e valorar textos orais 

expositivos e argumentativos. 

1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral 

expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na 

variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 

2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.  

3. Diferencia as explicacións dos argumentos.  

1. Comprender textos orais expositivos e 

argumentativos utilizados no ámbito educativo 

(presentacións, relatorios e intervencións en mesas 

redondas) e identificar as ideas principais e 

secundarias, o propósito comunicativo implícito ou 

explícito, e diferenciar as explicacións dos 

argumentos. 

1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos 

debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e 

elabora un esquema ou resumo. 

 

2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a 

favor ou en contra. 

 

  

1. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, 

en situacións formais ou informais, de forma 

individual ou en grupo. 

1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 

formais ou informais breves. 

 

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). 

 

3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: 

infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 

4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 

presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta 

autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao 

auditorio con autoconfianza e seguridade. 

 

5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e 

variado. 

 

6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.  

7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza 

léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 

progresivamente, de evitalos. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, 

esquemas e resumos. 

 



 

  

2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: 

táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

 

3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e 

incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

 

4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en 

función do contexto. 

 

1. Comprender e interpretar escritos propios dos 

medios de comunicación e distinguir entre 

información e opinión en entrevistas, crónicas e 

reportaxes. 

1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente 

en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

 

2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se 

expresan nos textos xornalísticos. 

 

1. Comprender e interpretar textos de carácter 

educativo, especialmente os expositivos e 

explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros 

materiais de consulta. 

1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, 

especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da 

información obtida nas bibliotecas. 

 

2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas 

(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e 

mellorar o coñecemento da mensaxe. 

 

3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en 

diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

 

1. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura 

comunicativa dos textos expositivos e explicativos. 

1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado 

das ideas de textos expositivos e explicativos. 

 

2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a 

intención do emisor. 

 

1. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que 

ofrecen as bibliotecas e outros recursos relacionados 

coas TIC para obter, organizar e seleccionar 

información. 

1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 

buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar 

información. 

 

1. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a 

lectura de calquera tipo de texto, para detectar 

prexuízos e discriminacións. 

1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre 

aspectos parciais ou globais dun texto. 

 

2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou 

mensaxes discriminatorias. 

 

Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua 

galega. 
Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

 

Usar progresiva, autónoma e eficazmente os 

dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta 

para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

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. 

 

Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

 

Analizar e usar correctamente a puntuación. Revisa os textos para puntuar correctamente.  

Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas 

oracionais e as unidades que as desempeñan. 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 

diferenza os elementos que as desempeñan. 

 

Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas 

producións propias os diferentes conectores textuais e 

os principais mecanismos de cohesión. 

Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros 

mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

 

Bloque 3. Lingua e sociedade  

Valorar as linguas como medios de relación 

interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 

apreciar o plurilingüísimo como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e coñecer a importancia da 

lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 

comunidade cultural. 

1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal 

de identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

 

2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de 

forma axeitada á realidade galega. 

 

3. Valora o plurilingüísimo inclusivo, desde a lingua propia, como 

expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de 

explicar a súa postura. 

 

4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística.  

5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona 

e a importancia desta na vida social e económica galega. 

 



 

  

6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en 

lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

 

Describir e analizar a situación sociolingüística de 

Galicia atendendo á presenza da lingua galega. 

1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.  

2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das 

persoas. 

 

3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura 

estes elementos no seu propio discurso. 

 

Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, 

adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e 

asumir a importancia da contribución individual no 

desenvolvemento da lingua galega. 

1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua 

galega. 

 

2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso 

normalizador do galego. 

 

3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia 

de contribuír individual e socialmente á normalización da lingua 

galega. 

 

Describir a situación sociolingüística e legal das 

linguas do Estado español.   

Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización 

do galego e a súa promoción. 

 

Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 

situación persoal en relación a eles. 

Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de 

prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego 

na súa práctica lingüística e na do seu contorno 

 

Bloque 4. Educación literaria.  

Identificar e comprender as distintas épocas e 

períodos da literatura galega. 

1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega.  

2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e 

períodos da literatura galega e sinala os seus principais trazos 

característicos. 

 

Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 

representativos da literatura galega e relacionar o seu 

contido co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico de cada período. 

1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos 

da literatura galega para a súa lectura. 

 

2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura 

galega, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

 

3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega, 

sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 

literatura galega correspondente. 

 

4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de 

diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais 

contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon 

todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico 

da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

 

Consultar fontes básicas de información e 

familiarizarse cos recursos das TIC para a realización 

de traballos e cita axeitada destas. 

1. Consulta fontes de información básicas para a realización de 

traballos sinxelos e cita axeitada destas. 

 

2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a 

realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

 

 

 

 



 

  

▲ Competencias imprescindíbeis  
  

- CONTIDOS Especificación    
  

1 
Conceptuais 

 

Corrección lingüística (ortografía; gramaticalidade)    
Adecuación do contido das respostas ás preguntas expostas.     
Desenvolvemento adecuado das cuestións, tomarase como base tanto a exposición do 

libro de texto como as explicacións na aula. 
   

Ausencia de erros conceptuais    

Dominio dos contidos conceptuais    

Correcta utilización dos termos específicos da materia    

Coherencia lóxica do discurso.    

2 Procedimentais 

Dominio aceptábel da ortografía e da expresión escrita    
Esquematizar un texto (análise sintáctica): tema, teses    
Identificar e explicar os conceptos fundamentais dun texto    
Contextualizar o texto    
Relacionar un texto con textos     
Valorizar argumentativamente un texto ou tese.    
Citar e referirse a un texto    
Elaborar un guía    
Expor unha cuestión a partir dun guía previo    

3 Actitudinais 

Demostrar interese pola reflexión e indagación filosófica    
Seguir as indicacións do profesor    
Expresar claramente a súa opinión    
Respectar as opinións diferentes ás súas.    
Participación construtiva e colaboradora na aula.    
Rexeite de toda forma de violencia e discriminación    
Actitude crítica    
Non incorrer en copia ou plaxio    

  

 POR COMPETENCIAS    
  

1 Exprésase correctamente de forma oral e escrita, usando un vocabulario adecuado ao seu nivel. CCL    
2 Resolve problemas a través da aplicación de método científico e racionais. CMCT    

3 

Sabe utilizar diferentes ferramentas dixitais. 

CD 

   
Sabe traballar con información procedente de diversos medios.    
Cita conveniente a fonte de onde tirou a información..    
Discrimina a información fiábel e obxectiva da que non o é.    

4 Ser consciente de como se produce a súa propia aprendizaxe e como evoluciona. CPAA    
5 Relacionar os coñecementos adquiridos durante a materia con experiencias do seu día a día. CSC    

6 
Cuestionarse problemas que afectan á sociedade, analizándoos e tentando buscar posíbeis mello-

ras. 
CEC    

7 
Desenvolver un espírito crítico a través do cal sexa capaz de expor solucións a problemas que se 

lle expoñan na vida. 
SIE    



 

  

2 Avaliación e cualificación. 
 

▲ Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

 Instrumentos de avaliación Criterios de calificación 

1 

Actitude Para observación sistemática da 

actitude do alumno utilizarase o diario de clase 

do profesor. 

Regularidade e constancia do traballo. 

Atencións aos requirimentos do profesor. 

Atención ás explicacións do profesor e participación activa e 

positiva nas clases (consultando dúbidas, respondendo ás 

preguntas, intervindo nos debates...).   

Preocupación pola correcta realización das actividades 

encomendadas. 

2 

Actividades e exercicios 

Realizaranse na aula ou na casa . 

Estarán recollidas (ademais da Aula virtual) no 

caderno do alumno, que o profesor poderá 

inspecciona periodicamente nas aulas. 

O caderno do alumno (apuntamentos máis 

anotacións de exercicios e documentos) 

baremarase (cf. Infra) como tarefa voluntaria. 

Procura de información para completar ou aclarar o visto na 

clase 

Análise de textos. 

Elaboración dunha cronoloxía de textos 

Realización de cuestionarios 

Actividades de resumo e síntese de materiais 

proporcionados polo profesor ou procurados polo propio 

alumno. 

Actividades voluntarias 
(cf. Baremo infra) 

Traballos de síntese e comentario persoal acerca de libros 

de lectura do “plan lector”.  

Elaboración dun cuestionario 

Análise dun texto 

Elaboración dunha cronoloxía de autor ou temática 

Redacción de artigos ou disertacións 

3 

Probas obxectivas escritas ou realizadas na 

aula virtual. 

(as partes do exame especifícanse infra) 

 

 

Comentarios de texto 

Exposición de tópicos 

Definicións de conceptos 

Nas probas onde entren contidos da lóxica formal poden 

aparecer tamén preguntas de resolución de exercicios e 

problemas. 

Se durante algunha das probas realizados ao longo do curso 

se sorprende a algún alumno copiando, por calquera 

procedemento, irá a un exame final de toda a materia no mes 

de Xuño.   

 
Para obter unha avaliación final positiva na materia compre sumar 50 ou máis puntos sobre 100 entre a nota do 

exame, os exercicios obrigatorios, a cuxo resultado se SUMARÁ a nota dos actividades voluntarias.  

 

No caso do exame, será necesario sacar unha nota mínima para obter unha avaliación positiva na materia. Esta 

nota mínima será dun 3 sobre 10 (sempre e cando non haxa preguntas en branco no exame ou contestadas dunha 

forma moi insuficiente). 

 Os aspectos actitudinais serán tidos en conta no redondeo da notas e na promoción final. 

 

 



 

  

▲ Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado.  
  

A Avaliación continua – final (#3) – extraordinaria (#6)  

 A nota do módulo de Comunicación está corresponde 66 % a galego e castelán, e 33 a inglés.  
  

1 
Periodicidade coa que se farán probas escritas (cada 

cantos temas, cantas por trimestre ou avaliación, etc.) 

Dous cuestionarios semanais.  

Dous exercicios no foro semanais.  

Dúas probas escritas por módulo. Resta unha.  

2 

Como se cualifican as probas, os traballos individuais ou 

colectivos, o traballo no caderno de clase, a observación 

do traballo na aula (ponderación, redondeo…). 

Probas 
Cuestionarios 10x4 2  

Exames 10x2 3  

Traballo nas aulas 

Ben 3  

Regular 1,5  

Mal 0  

Actitude-asistencia 

Ben 2  

Regular 1  

Mal 0  

3 
Aspectos que se van valorar no traballo na aula e 

instrumentos para a recollida desta información 

Constancia 
Corrección sistemática 

dos cuestionarios e dos 

exercicios do foro. 

 

Orde e pulcritude  

Corrección conceptual  

4 
Como se calcula a cualificación de cada unha das 

avaliacións (ponderación, redondeo...) 

Probas 
Cuestionarios 20 % 

100 % 

 

Exames 30 %  

Traballo na A. V. 30 %  

Actitude-asistencia 20 %  

5 Mecanismo/s para recuperar unha proba non superada Repetición na aula virtual.  

6 Mecanismo/s para recuperar unha avaliación non superada Exame de recuperación 
3º Modulo - Xuño  

4º Módulo - Setembro  

  

B Criterios de actitude para aprobar a materia suspensa (só con nota final superior a tres)  
  

Os criterios que aplica o profesor para determinar a promoción do alumnado que non aprobou esta ou outra materia 

son os que se relacionan na táboa (ou análogos para as outras materias). 

Non se consideran aspectos xa avaliados (presentación, corrección e lingüística, etc.). 

 

  

N GRAO CRITERIOS BA  
1 

Mínimo 
Traballo regular 1  

2 Atención aos requirimentos do profesor 1  
3 

Medio 
Presentación, marcado e orde do material e apuntamentos (Caderno ou Cartafol). 1,5  

4 Realización de tarefas (que tracen un mínimo progreso). 1,5  

6 
Alto 

Participación espontánea nas aulas e foros (preguntas, debates), e nas actividades 

do centro (Biblioteca, Club de lectura). 
2,5  

7 Traballo colaborativo (cronoloxía, exposicións, etc). 2,5  
C PROMOCIÓN Nota final (superior a un tres) + actitude ≥5  

  

▲ Probas extraordinarias de xuño e setembro   
  

-- Proba semellante ao exame de recuperación ou mellora.  
  

▲ Alumnado de materia pendente   
  

- Os alumnos de ESA non teñen materias pendentes.  

- 
No caso de teren suspendido o 3º módulo ou o primeiro exame do módulo 4º (Unidade 13) terán que ordenar, 

repasar e completar apuntamentos e facer os exercicios non superados. 

 



 

  

- Se celebrarán as probas de recuperación programadas vía telemática.  

- 
No caso dos alumnos sen conexión, se revisará o seu caderno de exercicios e terá que responder unha serie de 

preguntas sobre o mesmo. 

 

  

3 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación) 

 

  

▲ Actividades   
  

1 Lectura de repaso das unidades.  

2 Lectura de textos: marcado, esquematización, apuntamentos.  

3 Elaboración de esquemas horizontais, cadros e diagramas sobre os textos.  

4 Análise semántica de termos.  

5 Redaccións sinxelas a partir dun guía (resumos, sínteses, definicións, análises etimolóxicas)  

6 Indagación, análise e comentario de documentos, textos, gráficos, mapas, diagramas, táboas de datos.  
  

▲ Metodoloxía    
  

 Alumnado con conectividade  

1 Presentación na Aula Virtual das actividades.  

2 Fornecemento de documentos de traballo (moldes de esquemas, guías, etc.)  

3 Cuestionarios e outras actividades (glosario)  

4 Participación no foro  

 Alumnado con conectividade reducida (telefónica)  

1 Automatriculación nos cursos da Aula Virtual.  

2 Levar un caderno de actividades.  

3 Lectura e copia do material e as actividades vía correo electrónico.   

4 Realización dos exercicios na Aula Virtual na medida das posibilidades.  

 Alumnado sen conectividade  

1 Levar un caderno de actividades.  

2 Lectura orientada de libros que teñan na casa (Biblia, dicionarios, etc.).  
  

▲ Materiais e recursos didácticos   
  

1 Material básico 
Unidades didácticas de educación secundaria presencial  

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/959  

2 Para adaptación curricular 
Unidades didácticas de educación secundaria semipresencial  

http://www.edu.xunta.gal/portal/unidadessemipresenciais  

3 Material de reforzo 
Materiais didácticos – Educación secundaria de adultos  

http://www.edu.xunta.es/fp/node/254  

4 Recursos TIC 

Entregáronse computadores a todos os alumnos que o solicitaron.  

Curso en Plataforma Moodle (en andamento)  

Blog da Biblioteca (en andamento)  

Sitios Web  (ex.: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo )  

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/959
http://www.edu.xunta.gal/portal/unidadessemipresenciais
http://www.edu.xunta.es/fp/node/254
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo


 

  

▲ Información e publicidade.  
 

1 Información ao alumnado e ás familias 
Mensaxaría da Aula Virtual Correo corporativo 

Teléfono caso de necesidade  

2 Publicidade Páxina Web do Centro Cursos da Aula Virtual 

 

 

 

 
 


