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Contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliación en 2º ESO Agrupamento 
específico. 

Establécense unha serie de mínimos de avaliación de acordo ao nivel e aos bloques 

seleccionados de contido da materia. O alumnado debe superalos para acadar con éxito o 

aproveitamento desta. Son os seguintes, tanto a nivel de expresión escrita coma oral: 

- Comprensión das ideas transmitidas nos textos presentados adecuados á idade.  

- Coñecemento das regras de acentuación e ortográficas. 

 

- Organización formal dos textos: marxes, título, orde dos apartados. 

Expresar as ideas con coherencia, empregando de maneira reflexiva os 

 conectores textuais máis comúns. Utilizar con corrección os 

signos de puntuación. 

- Utilización da lingua galega, oral e escrita, da forma máis axeitada á situación 

comunicativa, así como para elaboración todo tipo de productions 

- Emprego de instrumentos de corrección na produción de textos escritos, 

respectando a ortografía e a puntuación dos textos  

- Elaboración de resumos, esquemas e pequenos mapas conceptuais a partir da 

información recibida nos textos. 

-  Coñecemento das distintas clases de palabras e corrección no seu uso.  

-  Coñecemento e identificación das principais funcións sintácticas: 

    Suxeito Complemento Directo. Oracións transitiva e intransitiva.  

- Utilización do vocabulario dos distintos campos semánticos tratados ata 

marzo. 

- Identificación do xénero ao que pertence unha obra literaria, recoñecemento 

dos seus elementos estruturais e dos recursos (a novela, o texto poético) 

- Comprensión da situación das linguas minorizadas e da situación sociolingüística do galego. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

B1.1.  Comprender  e  interpretar  a  intención 
comunicativa,   o   tema,   as   ideas 
principais  e  os  datos  relevantes  de 
diferentes  textos  orais  dos  medios  de 
comunicación (crónicas,  reportaxes  e 
documentais)  e  elaborar  esquemas  e 
resumos. 

LGB1.1.1.  Comprende  o  sentido  global  e  identifica  a  intención 
comunicativa de textos orais de carácter informativo propios 
dos  medios  de  comunicación  audiovisual (reportaxes, 
crónicas e documentais). 

CCL 
CAA 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos 
medios  de  comunicación  audiovisual  a  esquemas  ou  
resumos. 

CCL 
CAA 

B1.2.  Extraer  a  intención  comunicativa,  o 
tema,  as  ideas  principais  e  os  datos 
relevantes de diferentes textos orais dos 
ámbitos social e educativo. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas 
de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

CAA 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía 
nas intervencións orais propias e alleas 
da     actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía 
na  comunicación  oral (intervén  na  quenda  que  lle 
corresponde,  respecta  as  opinións  e  recoñece  e  rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

CSC 
CCL 

LGB1.3.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume)  

CCL 
CSC 
CSIE 

B1.4.  Identificar  o propósito comunicativo  en 
textos orais dos     medios     de 
comunicación,  analizar  criticamente  os 

LGB1.4.1.  Diferencia  as  ideas  principais  e  as  secundarias  e 
identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

CCL 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua 

e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión. 

LGB2.1.1.  Analiza  e sintetiza o contido dun texto en resumos e 

esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

CCL 

CAA 

 LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do 

contexto,  analiza  a forma  das  palabras  ou usa  dicionarios 

para contextualizar as acepcións. 

CCL 

CAA 

 LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende 

a relación existente entre elas. 

CCL 

B2.2. Comprender e interpretar textos propios 

da  vida  cotiá  e  das  relacións  sociais: 

diarios,   cartas   persoais,   avisos  ... 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de 

textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, 

cartas persoais, avisos e solicitudes. 

CCL 

CSC 

B2.3.  Comprender  e  interpretar,  en  formato 

papel  ou  dixital,  textos  propios  dos 

medios de comunicación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de 

comunicación (noticias). 

CCL 

CSC 

 LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos 

medios de comunicación: portadas e titulares. 

CCL 
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B2.9.  Producir,  en  formato  papel  ou  dixital, 

textos  propios  da  vida  cotiá  e  das 

relacións sociais: diarios, cartas 

persoais, avisos, solicitudes e 

participación en foros. 

LGB2.9.1.  Produce textos propios  da vida cotiá e das relacións 

persoais:  diarios,  cartas  persoais,  avisos,  solicitudes  e 

participación en foros. 

CCL 

CD 

CSC 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, 

textos propios   dos   medios   de 

comunicación  a  partir  dun  modelo 

(noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios 

dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

CCL 

CD 

CSC 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel 

ou  dixital,  textos  de  distinta  tipo: narracións e 

descricións. 

LGB2.12.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  escritos  de 

distinta  tipoloxía  a  partir  dun  modelo,  fundamentalmente, 

narrativos e descritivos. 

CCL 

CD 

 LGB2.12.2.  Sintetiza  e  resume  narracións  e  descricións  sen 

parafrasear o texto resumido. 

CCL 

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que 

regulan os textos orais e escritos. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos 

de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 

CCL 

CD 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas 

e morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1.  Aplica  correctamente  as  normas  ortográficas  e 

morfolóxicas da lingua galega. 

CCL 

 LGB3.5.2.  Aplica  estratexias  para  a  corrección  lingüística, 

gramatical e ortográfica dos textos. 

CCL 

B3.6.  Analizar  e  usar  correctamente  a 

puntuación,  de  acordo  coa  cohesión 

textual. 

LGB3.6.1.  Analiza  e  usa  correctamente  a  puntuación  para  a 

cohesión textual. 

CCL 

B4.1.  Valorar  as  linguas  como  medios  de 

relación  interpersoal  e  de  sinal  de 

identidade   dun   pobo.   Apreciar   o 

plurilingüismo,  

coñecer  a  lusofonía  e  achegarse  ás 

culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen 

todos os saberes e como medio de relación interpersoal e de 

sinal de identidade dun pobo a través da identificación de 

elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

CCL 

 LGB4.1.2.  Distingue  entre  linguas  maioritarias,  minoritarias  e 

minorizadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 

CCL 

CSC 

 LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a 

súa existencia como un elemento de riqueza cultural. 

CCL 

CSC 

 LGB4.1.4.  Coñece  as  linguas  que  se  falan  na  actualidade  en 

Galicia por mor da emigración. 

CCL 

 LGB4.1.5.  Valora  a  importancia  da  relación  de  Galicia  coa 

comunidade lusófona e coñece os territorios que a integran. 

CCL 

CCEC 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teranse en conta os resultados das avaliacións anteriores. 
A través da Aula virtual e do Correo electrónico a profesora establece 
actividades: redacción, comentarios, opinións, lecturas de prensa, etc. que 
contribuirán a unha progresiva mellora das súas competencias. 
Será moi importante a interacción on line coa profesora. 

Instrumentos: 
Audios, vídeos e lectura de textos proporcionados pola profesora a través 
da rede.  
Corrección das actividades que lle foron formuladas a nivel escrito.  
Comunicación  continua co alumnado a través de correo electrónico e Aula 
virtual. 

Cualificación final 

 
Aplicarase na materia o criterio da Avaliación continua. 
Se se obtivo o aprobado na 2ª avaliación manterase na cualificación final, se ben 
esta cualificación pode ser redondeada á alza en función da implicación do alumno 
ou alumna na materia e da súa progresión persoal na mesma desde o inicio de 
curso.  
As tarefas de reforzo ben resoltas e entregadas correctamente están encamiñadas 
a lograr a recuperación da materia. 
Nunca será penalizada a cualificación final polo traballo do 3º trimestre.  
 
 Todo o alumnado pode mellorar a nota obtida nas dúas primeiras avaliacións ata un 
20% ou, no peor dos casos,  mantela. 
 
O alumnado que ten suspensa a materia nas dúas avaliacións anteriores pode 
recuperala co reforzo programado e,  se a progresión fose moi evidente, pode  
incrementar a súa cualificación ata un 20%. 
 

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 cuxos contidos mínimos están no inicio 
deste documento. 
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: 
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- 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. 

2. 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. 
Non se contempla impartir novos contidos na materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Uso de Aula virtual e correo electrónico 

Procurar a conectividade de todo o noso alumnado. 

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

 

Materiais e recursos 
Material de lingua deseñado pola profesora especificamente para o 3º 

trimestre.  

Tarefas on line sobre vídeos e textos en xornais dixitais.  

 

 
 
 
 
 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Será moi importante a interacción on line coa profesora para resolver 
dúbidas sobre a avaliación final. 
Enviaráselles un correo electrónico aos alumnos e farase pública na 
páxina web do centro. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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