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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de formación
das palabras e aplicar os coñecementos adquiridos 
para a mellora, comprensión e enriquecemento do 
vocabulario activo.

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de 
morfemas así como a análise morfolóxica

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos 
lingüísticos, determinar a súa repercusión nos usos
e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas.

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos. 

B4.2. Describir e interpretar o proceso de 
construción da variante estándar da lingua galega, 

recoñecer as interferencias lingüísticas no galego 
con especial atención aos castelanismos e 

desenvolver un discurso propio libre destes 
elementos.

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso 
de construción da variante estándar da 
lingua galega.

B4.3. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno desde 1916 ata 

1978, describir o seu contexto e identificalo en 
textos.

LGB4.3.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978).

 LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno (desde 1916 ata 
1978), así como a súa situación 
sociolingüística.

B4.4. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno desde 1978 ata a
actualidade e identificalo en textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, recoñecelo como unha
lingua en vías de normalización e elaborar 
traballos sobre a historia da lingua.

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno desde 1978 ata a
actualidade, así como a súa situación 
sociolingüística.

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha 
lingua en vías de normalización e sinala as 
súas fortalezas e debilidades.

B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega de 1916 a 1936:
Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/
as.
Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.
Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós.

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de 
Vangarda e outros/as autores/as.

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das 
Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e 
ensaio) e outros/as autores/as.
LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de 1916 a 1936: autores/as das 
Irmandades, Vangardas e Grupo Nós.

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega entre 1936 e 1975:
Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A 
Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais.
Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega entre 1936 e 1975: produción 
bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 
1936, a Promoción de Enlace e a Xeración 
das Festas Minervais.



renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas
Teatro: o teatro do exilio

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega entre 1936 e 1975: produción 
bélica e os autores do exilio, os renovadores 
da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas) 
LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do 
exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia.

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega entre 1936 e 1975:
A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos 
primeiros 70.
Teatro: Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega entre 1936 e 19 A Nova 
Narrativa Galega e autores/as dos primeiros
70.
75: LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe 
o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro 
Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega de 1975 ata a actualidade:
Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/
das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/
das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.

Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.
Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/
das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século.

B5.6. Ler e comentar textos significativos da 
literatura galega de 1975 á actualidade identificar
as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen.

LGB5.6.1. Le e comenta textos 
representativos da poesía galega de 1975 á 
actualidade, caracterízaos formal, estrutural
e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

LGB5.6.2. Le e comenta textos 
representativos da prosa galega de 1975 á 
actualidade, caracterízaos formal, estrutural
e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico.

O MARCADO EN CURSIVA SON CONTIDOS NOVOS DE AMPLIACIÓN



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
      Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores
  

A través do Correo electrónico a profesora establece actividades para 
realizar Será moi importante a interacción on line coa profesora xa que isto
demostrará o interese da persoa pola aprendizaxe que se propón.

Envio de matrial para que  fagan un tema , en lugar de enviarllo eu 
confeccionado, sempre  materia que poida entrar na ABAU.

Petición de deberes para corrixir e doulle unha nota. Actividades devoltas coas
indicacións oportunas

Realización de un exame o 3 de abril de 2 temas , para comprobar se 
entenderan ben , pero varias persoas copiaran as respostas , polo que 
considerei que non era un sistema ificaz

Envío de  traballos  para recuperar a 1ª e 2ª avaliación

Cualificación final

Persoas coas 2 avaliacións aprobadas terán que facer actividades de 
AMPLIACIÓN, que poden ser de contidos novos  ou non .

--Estas actividades serán  tidas en conta para  subir a nota da media das 2 que 

pode ser redondeada á alza ata un 20% en función da implicación da persoa 

na materia.

--Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo ( ou non ) do 3º 

trimestre

 Persoas con 1 ou 2 avalicións SUSPENSAS  :

--Teñen que entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder 
aprobar , chamadas de REFORZO no tempo indicado con antelación.

--Non teñen  obriga de realizar as  de  AMPLIACIÓN  pois o importante é 
recuperar . Isto non impide que, de quereren,  poidan  facelas.

--No momento que se considere que ten os estándares mínimos  conseguidos, 
podería, sempre de forma voluntaria, incorporarse  para facer as actividades de
AMPLIACIÓN as cales serán tidas en conta para o redondeo da cualificación 
final ata un máximo dun 20%

Proba
extraordinaria de

A proba extraordinaria de setembro será presencial, se é posible. Nela
entrarán únicamente os contidos e estándares traballados na primeira e a



setembro

segunda avaliación.

Se  é  posible  farase  un  exame  presencial  de  contidos  mínimos  e  senón
habilitarase unhas tarefas para entregualas por correo.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
1 persoa foi aprobando por partes a materia ao longo das 2 avaliacións 
presenciais . 
Para as outras 2 estaba prevista para este  mes de maio a proba final.

Criterios de cualificación: dada a situación foron enviadas  unha serie de 
actividades que deben entregar a través do correo nas seguintes datas

1ª  parte ---entrega 11 maio

2ª  parte ---entrega 18  maio

3ª  parte ---entrega  25 maio

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A entrega das actividades asignadas .

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

Actividades

1. Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste
documento.
O alumnado ten igualmente acceso aos contidos no seu manual utilizado 
de maneira presencial

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade.
O alumnado recibe unha serie de actividades  o luns para que vaia 
desenvolvendo as mesmas ao seu ritmo.
O martes da semana seguinte , recollo o feito dunha serie de persoas. 
Corrixo, poño unha nota que lle sirva de referencia, e envío para que 
corrixan os erros e, nalgúns casos, que devolvan o que estaba 
incorrecto.
Durante o tempo dado hai conexión para aclarar dúbidas que poidan 
xurdir na realización das tarefas.

Materiais e recursos
1. correo electrónico
2. o seu manual 



4. Información e publicidade

Información  ao
alumnado  e  ás
familias

A información contida neste documento será trasladada ao alumnadopor 
correo electrónico

Enviaráselles  un  correo  electrónico  aos  alumnos  e  publicitarase  na
páxina web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


