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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

LCL2B1.2 Sintetizar o contido de textos expositivos e argumenta-
tivos orais do ámbito educativo (conferencias e mesas redondas), 
diferenciando a información relevante e accesoria, e utilizando a 
escoita activa como un medio de adquisición de coñecementos.

 LCL2B1.2.1 Sintetiza por escrito o contido de textos orais 
argumentativos e expositivos procedentes o ámbito educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial, discriminando a información
relevante.

LCL2B1.3. Extraer información de textos orais xornalísticos e publi-
citariosdos medios de comunicación social, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema, a estrutura e o contido, identifican-
do os trazos propios do xénero e os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido.

LCL2B1.3.1 Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais, 
identificando a información e a persuasión, recoñecendo os 
elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, valorando 
criticamente a súa forma e o seu contido, e rexeitando as ideas 
discriminatorias.

LCL2B2.1. Comprender e producir textos expositivos e 
argumentativos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando a intención do emisor, 
resumindo o seu contido, diferenciando a idea principal e 
explicando o modo de organización. 

LCL2B2.1.1 Comprende o sentido global de textos escritos de carácter
expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención 
comunicativa do emisor e a súa idea principal.

LCL2B2.1.2 Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo, 
propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias.

LCL2B2.1.3 Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentati-
vos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando os tipos de conectores e organizadores 
da información textual.

LCL2B2.1.4 Produce textos expositivos e argumentativos propios 
usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, organizando 
os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando 
as normas ortográficas e gramaticas, e revisa a súa produción 
escrita para mellorala.
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

LCL2B2.2 Escribir textos expositivos e argumentativos propios do 
ámbito educativo con rigor, claridade e corrección, empregando 
argumentos adecuados e convincentes, e axustando a súa 
expresión á intención comunicativa e ao resto das condicións da 
situación comunicativa.

LCL2B2.2.1 Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando os 
coñecementos gramaticais e pragmáticos, para mellorar a 
expresión escrita.

LCL2B2.2.2 Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás
condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo
de destinatario, xénero textual, etc.), empregando os recursos 
expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de 
coloquialismos.

LCB2B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos 
propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando os seus trazos formais característicos e 
relacionando as súas características expresivas coa intención 
comunicativa e co resto dos elementos da situación comunicativa.

LCB2B2.4.2 Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos 
e pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou 
argumentativo procedente dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical 
adecuada e pondo de

manifesto a súa relación coa intención comunicativa do emisor e 
cos trazos propios do xénero textual

LCB2B2.4.2 Recoñece, describe e utiliza os recurso gramaticais 
(substitución pronominal, uso reiterado de detrminadas estruturas 
sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos 
(substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos.

LCB2B2.4.3 Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo 
directo, indirecto ou indirecto libre, a cita encuberta) presentes en 
textos expositivos e argumentativos, así como a súa función no 
texto.
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

LCL2B3.1 Recoñecer e explicar o proceso de formación das 
palabras en español, aplicando os coñecementos adquiridos para a 
mellora, a comprensión e o enriquecemento do vocabulario activo.

LCL2B3.1.1  Explica os procedementos de formación das palabras 
diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o seu significado.

LCL2B3.1.2 Recoñece e explica a procedencia grecolatina de 
grande parte do léxico español e valora o seu coñecemento para a 
dedución do significado de palabras descoñecidas.

LCL2B3.2 Recoñecer e identificar os trazos característicos das 
categorías gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos 
textos.

LCL2B3.2.1 Identifica e explica os usos e os valores das categorías 
gramaticais, en relación coa intención comunicativa do emisor, coa 
tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes da 
situación comunicativa (audiencia e contexto)

LCL2B3.2.2 Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en 
contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado 
da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou 
expresións clixé.

LCL2B3.3.  Identificar e explicar os niveis de significado das 
palabras ou expresións en función da intención comunicativa do 
discurso oral ou escrito en que aparecen.

LCL2B3.3.1 CCL Explica con propiedade o significado de palabras 
ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa intención comunicativa do autor. 

LCL2B3.3.2 Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas 
entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e 
homonimia) como procedemento de cohesión textual.

LCL2B3.4 Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas 
dun texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se 
establecen entre elas.

LCL2B3.4.1  Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación 
funcional e de significado que establecen co verbo da oración 
principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada

LCL2B3.5 Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas 
para a realización, a autoavaliación e a mellora de textos orais e 
escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento [...]. 

LCL2B3.5.1 Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando 
progresivamente estruturas sintácticas variadas e aplicando os 
coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes.
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

LCL2B3.6. Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da 
lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e subxectividade; referencias deícticas 
temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa 
intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 
situación comunicativa.

LCL2B3.6.1 Recoñece, analiza e explica as características 
lingüísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do 
emisor, e o resto dos elementos da situación comunicativa, e 
utilizando a análise para afondar na comprensión do texto.

LCL2B3.6.2 Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da 
lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e subxectividade; referencias deícticas 
temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa 
intención comunicativa do emisor, e o resto dos elementos da 
situación comunicativa.

LCL2B3.6.6 Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e 
explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal, 
ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios 
gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de mellorar a 
expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.

LCL2B3.7 Explicar a forma de organización interna dos textos 
expositivos e argumentativos.

LCL2B3.7.1 Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as 
formas de estruturar os textos expositivos e argumentativos

LCL2B3.11  Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das 
linguas, mediante a comparación e a transformación de textos, 
enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.

LCL2B3.11.1 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
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

LCL2B4.1 Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como os 
autores e obras máis significativos.

LCL2B4.1.1 Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 
características temáticas e formais dos principais movementos do 
século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis 
representativas.

LCL2B4.2.  Ler e analizar textos literarios representativos da 
historia da literatura do século XX ata os nosos días, identificando 
as características temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución histórica de temas e formas.

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de se o caso, de obras
completas do século XX ata os nosos días, relacionando o contido e
as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/a seu/súa

autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertence.

LCL2B4.3 Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da 
literatura do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 
cultural.

LCL2B4.3.1 Interpreta de xeito critico fragmentos ou obras 
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos 
días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co 
seu contexto histórico, artístico e cultural.

LCL2B4.4 Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura 
do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade e coherencia, e achegando unha visión persoal.

LCL2B4.4.1 Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura 
do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Mantéñense os que estaban establecidos, adaptando a realización das 
probas e a entrega de tarefas con regularidade ao formato telemático.

Instrumentos:
Mantéñense os que estaban establecidos, adaptando a realización das 
probas e a entrega de tarefas con regularidade ao formato telemático.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Á media da nota das avaliacións precedentes engadirase o rendemento do
terceiro trimestre, tanto para recuperación das avaliacións previas suspensas,
se  as  houber,  como  para  mellorar  a  calificación  final  do  curso.   Este
rendemento terá en conta aspectos como a regularidade na conexión -sempre
e  cando  non  dependa  dos  medios  técnicos  ou  as  circunstancias  persoais,
senón da vontade do alumno/a-, a disposición favorable e a contribución ao
desenvolvemento  da  docencia  telemática  (aprendizaxe  entre  iguais),  a
mellora na adquisición das competencias, o interese pola aprendizaxe e pola
lectura,  o  cumprimento  de  prazos  de  entrega  das  tarefas  establecidas,  así
como a cantidade e a cualidade das mesmas.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Está previsto a súa realización nos termos establecidos na programación,
coa  salvidade  de  que  permitirá  a  súa  execución  (optatividade)  só  con
contidos abordados con anterioridade ao 12 de marzo de 2020, momento da
suspensión da actividade lectiva presencial.

Avaliación de
materia

pendentes

Non procede 

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Entrega de tarefas individuais
Resposta a probas e cuestionarios específicos
Participación activa nas interaccións telemáticas (chats e vídeo-conferencia)

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Activa e participativa, priorizando a actividade práctica ás cuestións teóricas e
tendo sempre en conta as posibilidades reais do alumnado. Este grupo-clase 
en concreto non presenta problemas de conectividade.

Materiais e recursos Correo electrónico, drive, chats e vídeo-conferencia; en xeral, calquera que 
sexa considerado útil e sexa de libre acceso na rede 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e chat (alumnado)

Notificacións ao titor (familias)

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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