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              CONTIDOS MÍNIMOS NA 1ª E 2ª AVALIACIÓN                                                                     4º ESO 

 

          .  COIDADO NA EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA CORRECTA, DE ACORDO COAS NORMAS OR    
TOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO IDIOMA (RAG) E DE ACORDO COAS PROPIEDADES  
 TEXTUAIS DE COHERENCIA, COHESIÓN E ADECUACIÓN. 

            . USO AXEITADO NOS PROPIOS TEXTOS DO LÉXICO E FRASEOLOXÍA APRENDIDAS. 

          . LECTURA, COMPRENSIÓN E ANÁLISE DE DIFERENTES TEXTOS, DIFERENCIANDO IDEAS 
PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, DISTINGUINDO INFORMACIÓN E OPINIÓN.  

       . RESPECTO POLAS NORMAS BÁSICAS DE CONDUTA QUE REXEN O INTERCAMBIO COMUNI-
CATIVO. 

        . RESPECTO POLA LINGUA DO INTERLOCUTOR E REXEITAMENTO DOS PREXUÍZOS 
LINGÜÍSTICOS.  

      . COÑECEMENTO DAS LEIS   QUE AMPARAN O USO DA LINGUA GALEGA. 

    . RECOÑECEMENTO DA HISTORIA DA LITERATURA GALEGA DESDE COMEZOS DO S.XX ATA A 
ACTUALIDADE DIFERENCIANDO PERÍODOS, MOVEMENTOS E AUTORES. COMENTARIO DAS 
OBRAS MÁIS RELEVANTES DOS AUTORES VISTOS ATA O MES DE MARZO. 

      RECOÑECEMENTO DAS DIFERENTES ETAPAS DA HISTORIA DA LINGUA NO SÉCULO XX ATA 
ONDE SE CHEGOU ATA MARZO. 

     . ANALIZAR OS CONSTITUÍNTES BÁSICOS DUNHA ORACIÓN. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.  

B1.1.  Identificar  a  intención  comunicativa 
implícita  e  explícita,  o  tema,  a  idea 
principal e as secundarias, a tese e os 
argumentos  de  textos  propios  dos 
medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios 
de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a tese e 
os  argumentos  de  noticias  debates  ou  declaracións, 
determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da 
falante. 

CCL 

 LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes 
orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias. 

CCL 

 LGB1.1.3. Analiza  criticamente  tanto a forma como o contido  de 
noticias, debates e procedentes dos medios de comunicación 
e recoñece a validez dos argumentos. 

CCL 
CAA 

B1.2.  Comprender  e analizar  textos expositivos e 
publicitarios,  diferenciar  neles  información, 
opinión e persuasión. 

LGB1.2.1.  Distingue  entre  opinión  e  persuasión  en  mensaxes 
publicitarias orais e identifica as estratexias de enfatización. 

CCL 
CAA 

 LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano 
fónico (xogos   fónicos),   no   plano   morfosintáctico 
(condensación,  concisión  e  economía)  e  no  plano  léxico- 
semántico  (léxico  connotativo,  simbólico  e  atractivo  para  o 
receptor). 

CCL 
CSEIEE 

 LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe 
(mensaxe  icónica)  e  o  son  (diálogo,  ruídos  e  música),  en 
anuncios publicitarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

CLL 
CCEC 

B1.3.  Comprender  e interpretar  textos orais 
expositivos e argumentativos utilizados 
no  ámbito  educativo (presentacións, 

LGB1.3.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os 
argumentos  dos  debates,  relatorios  e  mesas  redondas  do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

CCL 
CAA 

  

B2.2.  Comprender  e   interpretar   textos 
escritos   propios   da   vida   cotiá 
pertencentes   ao   ámbito   laboral, 
administrativo e comercial. 

LGB2.2.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  o  tema  e  os 
subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co 
ámbito laboral, administrativo e comercial. 
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 B2.3.  Comprender  e   interpretar   textos 
relacionados co ámbito educativo, 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  educativo, 
tanto   materiais   de   consulta (dicionarios,   glosarios, 
enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

CCL 
CD 

 LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. CCL 

B2.4.  Comprender  e   interpretar   textos 
argumentativos. 

B2.5.   Comprende   e   interpreta   textos 
xornalísticos  de  opinión:  carta  ao 
director,  editorial,  columna  e artigo de 
opinión. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos 
argumentativos. 

CCL 

LGB2.4.4.2.  Elabora  a  súa  propia  interpretación  a  partir  dos 
argumentos expresados nun texto. 

CCL 

LGB2.5.1.  Diferencia  os  trazos  característicos  dos  textos 
xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e 
artigo de opinión. 

CCL 
CSC 

 LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e 
distingue entre información, opinión e persuasión. 

CCL 
CSC 

 

B3.11.  Identificar  e  explicar  os  trazos  que 
permiten  diferenciar  e  clasificar  os 
xéneros  textuais,  especialmente  os 
argumentativos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos 
dos   diferentes   xéneros   textuais,   especialmente   nos 
argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

CCL 

LGB3.11.2.  Recoñece  nun  texto,  e  emprega  nas  producións 
propias,  os  distintos  procedementos  lingüísticos  para  a 
expresión da subxectividade. 

CCL  

B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso 
normalizador   e   adquirir   vínculos 
positivos cara ao seu uso asumindo a 

LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de  normalización  e  
argumenta  axeitadamente  a  necesidade  de  continuar  con 
este proceso na lingua galega. 

CCL 
CSC 
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importancia  da  contribución  individual 
no desenvolvemento da lingua galega. LGB4.3.2.  Distingue  normativización  e  normalización  e  explica 

axeitadamente cada fenómeno. 
CCL 
CSC 

LGB4.3.3.  Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a 
importancia  de  contribuír  individual  e  socialmente  á 
normalización da lingua galega. 

CCL 
CSC 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia 
e valora a súa importancia. 

CCL 
CSC 

B4.4. Recoñecer os principais elementos de 
evolución  da  lingua  galega,  así  como 
identificar  as  causas  e  consecuencias 
dos  feitos  máis  relevantes  da  súa 
historia  social,  e  sinalar  as  distintas 
etapas desde 1916. 

LGB4.4.1.  Recoñece  os  principais  elementos  da  evolución  da 
lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

CCL 

LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da  historia 
social  da  lingua  galega  desde 1916  e  elabora  textos 
expositivos sobre as diferentes etapas. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.3.  Identifica  as  causas  dos  feitos  máis  relevantes  da 
historia social da lingua galega desde 1916. 

CCL 
CCEC 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua galega desde 1916. 

CCL 
CCEC 

 

                  

B4.7.  Recoñecer  e  valorar  os  principais 
fenómenos   que   caracterizan   as 
variedades  xeográficas,  diastráticas  e 
diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua galega. 

CCL 
CSC 

LGB4.7.2.  Recoñece  os  trazos  da  variedade  estándar  da  lingua 
galega. 

CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. CCL 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como 
símbolo  de  riqueza  lingüística  e  cultural  e  rexeita 
fundamentadamente  calquera  prexuízo  sobre  a  variación 
diatópica. 

CCL 
CSC 
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LGB4.7.5.  Recoñece  as  variedades  diastráticas  e  diafásicas  da 
lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística 
nelas. 

CCL 
CSC 

Bloque 5. Educación literaria.  

B5.1.  Identificar  e  comprender  os  distintos 
períodos  e  xeracións  da  literatura 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade. 

CCL 

B5.2.  comentar  obras  representativas  da Literatura galega de in-

icios de século XX 

literatura  galega  de 1916  ata  a 

actualidade  e  relaciona  o  seu  contido 

co   contexto   histórico,   cultural   e 

sociolingüístico de cada período. 

 CCL 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da 

literatura galega  de  1916  ata a  actualidade 

contido,  sinala  os  seus  trazos  característicos  definitorios  e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 

período da literatura galega correspondente. 

CCL 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da 

Literatura  galega  desde  1916  ata  a  actualidade,  sinala  os 

seus  trazos  característicos  definitorios  e  relaciónaos  co 

contexto  histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do  período  da 

literatura galega correspondente 

CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Teranse en conta os resultados das avaliacións anteriores. 
A través da Aula virtual, do Correo electrónico, e se procede, de 
videoconferencia,  as profesoras establecen actividades DE REFORZO e 
aclaracións da materia que atinxen ás competencias máis básicas: 
redacción, comentarios, opinións, lecturas de prensa, etc. que contribuirán 
a unha progresiva mellora. 
Será moi importante a interacción on line coas profesoras e a entrega 
destas actividades en tempo e forma. 
 

Instrumentos: 
Audios, vídeos, clases on line, presentacións en slideshares e lectura de 
textos proporcionados polas profesoras a través da rede.  
Corrección das actividades  formuladas individualmente e aclaracións 
sobre diversos puntos da materia revisados neste trimestre.  
Comunicación  continua co alumnado a través de correo electrónico e Aula 
virtual e videoconferencia, se procede. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

Aplicarase na materia o criterio da Avaliación continua. O aprobado na 
Segunda Avaliación implica o aprobado automático da Primeira. 
 
Se se obtivo o aprobado na 2ª avaliación manterase este na cualificación 

final, se ben esta cualificación pode ser redondeada á alza ata nun 20 % en 

función da implicación do alumno ou alumna na materia, así como da súa 

progresión persoal na mesma desde o inicio de curso ata o 3º trimestre.  

Se non se acadou o aprobado, a 1ª e 2ª avaliación aínda se poden 
recuperar mediante o reforzo programado.  
Se se acada o aprobado con moi bo aproveitamento, o alumno ou alumna 
pode incrementar a súa cualificación final ata nun 20%. 
 
Nunca será penalizada a cualificación final polo traballo do 3º trimestre 
pero pode mellorala. 
 
O alumnado que non superou as avaliacións anteriores ten que entregar 
obrigatoriamente as tarefas deseñadas como Reforzo.  
As tarefas obrigatorias deben estar FEITAS POLO ALUMNADO,  e ben 
presentadas en forma e en tempo para superar a materia. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que vaia a setembro será examinado dos contidos vistos na 1ª 
e 2ª avaliación ata o mes de marzo. 
Se é posible farase un exame presencial de contidos mínimos e senón 
habilitarase unha tarefa para que a entreguen por correo. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Aplicarase o criterio de Avaliación continua. Se o alumno ou alumna 
supera a materia no curso actual automaticamente supera a materia 
pendente. 
De non ser así, o criterio de avaliación para a materia pendente será o 
valor das tarefas que se lle solicitaron durante o curso, incluído o terceiro 
trimestre. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
- Debe ter entregado toda as tarefas da materia que se lle pediron ao 
longo do curso. 
- Valórase o contido, a cohesión, a presentación e a corrección mínima a 
nivel ortográfico e gramatical. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
De non ser posible a realización dun exame presencial, a cualificación virá 
dada pola entrega de tarefas deseñadas exclusivamente para superar a 
materia de curso anterior pendente:  
lectura dun libro, redacción, presentación persoal, resumos, opinións, 
comentario de noticias, vídeos , etc. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Formularanse actividades de repaso e reforzo para o alumnado con máis 
dificultades na materia, especialmente de comprensión lectora e 
expresión escrita, segundo os estándares de aprendizaxe seleccionados e 
os contidos mínimos vistos en clase. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 

Uso de Aula virtual, e correo electrónico.  

Posibilidade de videoconferencias. 

Procurarase a conectividade de todo o noso alumnado. 

En caso de non a ter o centro proporcionaralle un ordenador. 

Non se contempla impartir novos contidos na materia. 

Materiais e recursos 
Material de lingua e literatura deseñado pola súa profesora especificamente 

para o 3º trimestre.  

Tarefas on line sobre vídeos e textos en xornais dixitais.  

 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado a través do correo electrónico e publicación 
na páxina web. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


