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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º BACH)
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CRITERIOS/

ESTÁNDARES DO
3º TRIMESTRE (X)

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR
B1.1.  Comprender,  interpretar  e  valorar  diferentes  tpos  de
discursos orais e audiovisuais.

 Identica a intención comunicatva, a idea principal e as secundarias de calquera
teeto  oral,  formal  ou  informal,  na  variante  estándar  ou  nas  variedades
dialectais.

 Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas
conceptuais.

 Interpreta,  refeeiona  e  emite  euíaos  crítcos  sobre  discursos  orais  de  distnta
natureaa.

 B1.2. Comprender, interpretar e valorar teetos orais de carácter
eepositvo  e  argumentatvo  sobre  temas  especialiaados
(conferencias,  clases,  charlas,  presentacións  e
videoconferencias).

 Resume un teeto e responde preguntas concretas de teetos orais.
 Comprende as ideas principais e contdos relevantes dunha presentación, charla

ou conferencia.
 Recoñece as distntas estrateeias  de organiaación do contdo nunha eeposición

oral sobre un tema especialiaado propio do ámbito educatvo ou de divulgación
cientica e cultural.

 Toma notas dunha eeposición oral.

 B1.4. Desenvolver habilidades de escoita actva, para identicar os
recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión
ao teeto..

 Identica os recursos que proporcionan adecuación,  coherencia e cohesión ao
discurso.

 Aplica as normas que reeen a cortesía na comunicación oral; respecta as quendas
e as opinións alleas.

 Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, tmbre
e volume), a linguaee corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como
o autocontrol das emocións ao falar en público.

 B1.7.  Producir  teetos  orais,  en  intervencións  espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicatva deseeada, con
coherencia, cohesión e corrección.

 Produce teetos orais,  en intervencións espontáneas,  adecuadas á situación e á
intención comunicatva deseeada, con coherencia, cohesión e corrección.

 Partcipa  nas  intervencións  orais  espontáneas  respectando  as  regras
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morfosintáctcas, en especial a colocación do pronome átono, a fonétca galega
(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricatvo palatal eordo).

 Emprega  eepresións  propias  do  galego:  ininitvo  coneugado  e  fraseoloeía
adecuada.

 Emprega na fala  espontánea un léeico rico e variado.

x

 B1.11. Partcipar oralmente cunha fonétca e prosodia correcta,
valorar esta pronuncia e amosar unha acttude crítca ante os
preeuíaos que se poidan asociar a ela.

 Recoñece  a  emisión  dunha  pronuncia  galega  correcta,  identica  os  erros  na
produción  oral  allea  e  produce  discursos  orais  que  respectan  as  regras
prosódicas e fonétcas da lingua galega.

 Recoñece  e  reeeita  argumentadamente  os  preeuíaos  que  se  poidan  asociar  á
pronuncia propia da lingua galega.

 Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual
do seu conteeto.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR

 B2.1.  Aplicar  estrateeias  e  coñecementos  lingüístcos,
sociolingüístcos  e  pragmátcos  para  comprender,  analiaar  e
comentar o teeto na súa integridade.

 Recolle  as  ideas  fundamentais  do  teeto  en  resumos,  esquemas  e  mapas
conceptuais.

 Interpreta o sentdo global do teeto, identica o propósito comunicatvo do/da
autora e emite opinións e euíaos sobre a mensaee.

 Distngue o tema principal e os subtemas e compón o esquema eerarquiaado das
ideas do teeto.

 B2.2.  Compoñer  producións  escritas  planiicadas  adecuadas  á
situación e á intención comunicatva deseeada, con coherencia,
cohesión, corrección gramatcal e boa presentación. 

 Presenta oss seus teetos de forma clara e ordenada.
 Utliaa  o  reeistro  lingüístco  aeeitado  á  situación  comunicatva  das  súas

producións.
 Utliaa mecanismos variados de cohesión lingüístca.
 Aeústase ás normas ortográicas e morfolóeicas da lingua galega.

 B2.3.  Comprender,  producir  e  sintetaar  o  contdo  de  teetos
eepositvos e argumentatvos de tema especialiaado do ámbito
educatvo ou de divulgación cientica e cultural.

 Comprende  o  contdo  de  materiais  de  consulta  (dicionarios,  glosarios  e
enciclopedias) e teetos argumentatvos e eepositvos (ensaios).

 Identica o tema e a estrutura de teetos de carácter eepositvo e argumentatvo,
 Distngue as ideas principais e as secundarias de teetos de carácter eepositvo e

argumentatvo  do ámbito educatvo.
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 B2.7.  Caracteriaar,  identicar  e  producir  teetos  narratvos
pertencentes a distntos ámbitos de uso.

 Produce, identica e analiaa a intención comunicatva, a estrutura formal e de
contdo e as característcas lingüístcas dos teetos narratvos.

 B2.8.  Caracteriaar,  identicar  e  producir  teetos  argumentatvos
pertencentes a distntos ámbitos de uso.

 Produce, identica e analiaa a intención comunicatva, a estrutura formal e de
contdo e as característcas lingüístcas dos teetos argumentatvos

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA

 B3.1. Veriicar o coñecemento formal e a capacidade de refeeión
sobre a lingua que posúe o alumnado.

 Describe  os  principais  conceptos  de  Lingüístca  Xeral:  comunicación,  linguaee,
lingua, unidades lingüístcas, signo lingüístco e diversas disciplinas lingüístcas.

 B3.3.  Producir  teetos  escritos  ou  orais  de  diferentes  eéneros
mostrando  un  correcto  nivel  de  corrección  gramatcal,
presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

 Produce teetos  escritos ou orais de diferentes  eéneros mostrando un correcto
nivel de corrección gramatcal, presentación, adecuación, coherencia, cohesión.

 B3.4.  Recoñecer  e  identicar  os  traaos  característcos  das
categorías gramatcais substantvo e adeectvo, eeplicar os seus
usos e valores nos teetos. 

 Identica e eeplica os usos e valores do substantvo e do adeectvo nun teeto,
relacionándoos coa intención comunicatva, coa tpoloeía teetual, así como con
outros compoñentes da situación comunicatva.

 B3.5. Recoñecer e identicar os traaos característcos da categoría
gramatcal dos determinantes, eeplicando os seus usos e valores
nos teetos.

 Identica e eeplica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenaa
coa intención comunicatva e a tpoloeía teetual.

 B3.6. Recoñecer e identicar os traaos característcos da categoría
gramatcal do verbo e as perífrases verbais e eeplicar os seus
usos e valores nos teetos.

 Identica e eeplica os usos e valores dos verbos e das perífrases e relaciona a súa
presenaa coa intención comunicatva e a tpoloeía teetual..

x

 B3.7. Recoñecer en teetos de diversa índole e usar nas producións
propias orais e escritas os diferentes conectores teetuais.

 Identica,  eeplica  e  usa  distntos  tpos  de  conectores  que  lle  proporcionan
cohesión a un teeto.

 B3.8. Recoñecer e identicar os traaos característcos da categoría
gramatcal  do adverbio e eeplicar os seus usos e valores nos
teetos.

 Identica e eeplica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e
relaciona a súa presenaa coa intención comunicatva e a tpoloeía teetual.

x

 B3.9. Recoñecer e identicar os traaos característcos da categoría
gramatcal dos pronomes e eeplicar os seus usos e valores nos
teetos.

 Identica e eeplica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenaa coa
intención comunicatva e a tpoloeía teetual.
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BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE

 B4.1.  Distnguir  as  funcións  sociais  da  lingua  e  determinar  a
situación do galego respecto a elas.

 Distngue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego respecto
a elas.

 B4.2. Describir a diversidade lingüístca no mundo, en Europa e na
Península  Ibérica,  determinar  o papel  da lusofonía,  distnguir
conceptos  básicos  de  contacto  de  linguas  e  describir  os
fundamentos do ecolingüismo.

 Describe a diversidade lingüístca no mundo, en Europa e na Península Ibérica.
 Determina o  papel  da lusofonía  nas  linguas do mundo no século  XXI  e  a  súa

importancia cultural e económica desde a perspectva galega
 Diferencia  e  eeplica  os  conceptos  de  multlingüismo,  plurilingüismo,  lingua

minoritaria  e  lingua  minoriaada,  confito  lingüístco  e  diglosia  e  describe  os
fundamentos

X
x

 B4.3. Describir a historia da lingua do latn ao galego e distnguir
os elementos consttutvos deste.

 Describe a romaniaación e o nacemento das linguas romances.
 Identica e describe os diferentes elementos consttutvos do galego ao longo da

historia (substrato, estrato e superestrato).

 B4.4.  Recoñecer  os  cultsmos,  semicultsmos  e  palabras
patrimoniais  e citar  eeemplos,  así  como distnguir  as  familias
léeicas irregulares e utliaalas correctamente.

 Recoñece  os  cultsmos,  semicultsmos  e  palabras  patrimoniais  e  cita  algún
eeemplo.

 Distngue as familias léeicas irregulares e utlíaaas correctamente.

 B4.5.  Identicar  e  describir  as  característcas  lingüístcas
fundamentais do galego antgo, o seu conteeto e identicalo en
teetos.

 Identica e describe as característcas lingüístcas fundamentais do galego antgo.
 Describe o conteeto histórico-cultural do galego antgo así como a súa situación

sociolingüístca.
 Identica o galego antgo en documentos non literarios e literarios.

 B4.6.  Distnguir  as  característcas  lingüístcas  fundamentais  do
galego  medio  (séculos  XVI,  XVII  e  XVIII),  describir  o  seu
conteeto e identicalo en teetos.

 Distngue as característcas  lingüístcas fundamentais do galego medio (ss.  XVI,
XVII e XVIII), e identicao en teetos.

 Describe  o  conteeto  histórico  e  cultural  do  galego  medio  e  a  súa  situación
sociolingüístca.

X
x

 B4.7.  Distnguir  as  característcas  lingüístcas  fundamentais  do
galego moderno (desde o século XIX ata 1916), describir o seu
conteeto e identicalo en teetos, elaborar traballos individuais
e/ou en grupo nos que se describan e analicen teetos anteriores
a 1916.

 Distngue as característcas lingüístcas fundamentais do galego moderno (desde o
século XIX ata 1916).

 Describe o conteeto histórico e cultural do galego moderno (desde o século XIX
ata 1916) e a  situación sociolingüístca.

X
x
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BLOQUE 5. A LITERATURA

 B5.2.  Deinir  "literatura  galega  de  tradición  oral"  e  as  súas
principais concrecións eenéricas.

 Deine  "literatura  galega  de  tradición  oral"  e  as  súas  principais  concrecións
eenéricas.

x

 B5.3.  Identicar,  analiaar  e  describir  a  literatura  medieval:
conteetualiaar  sociohistórica  e  sociolingüistcamente  as  súas
oriees,  deinir  as  característcas  principais  e  analiaar  a  lírica
profana  (cantga  de  amor,  de  amigo  e  de  escarnio),  a  lírica
relieiosa (cantgas de Santa María) e a prosa medieval.

 Identica  e  describe  a  literatura  medieval:  conteetualiaa  sociohistórica  e
sociolingüistcamente as súas oriees, deine as característcas principais e analiaa
a lírica  profana (cantga de amor,  de amigo e de escarnio),  a  lírica  relieiosa
(cantgas de Santa María) e a prosa medieval.

 B5.4. Ler teetos signiicatvos da literatura medieval, identicar as
súas característcas temátcas e formais.

Comenta teetos    da literatura medieval, caracteríaaos formal, estrutural e 
tematcamente e relaciónaos  co conteeto sociohistórico e sociolingüístco

 B5.5. Identicar, analiaar e describir a literatura do galego medio
(séculos  XVI,  XVII  e  XVIII):  conteetualiaar  sociohistórica  e
sociolingüistcamente  a  produción  desta  etapa,  e  describir  e
analiaar as obras e os/as autores/as principais.

 Identica,  analiaa  e  describe a  literatura  do galego medio  (séculos  XVI,  XVII  e
XVIII):  conteetualiaa  sociohistórica  e  sociolingüistcamente a  produción desta
etapa, e describe e analiaa as obras e os/as autores/as principais

x

 B5.7. Identicar, analiaar e describir a literatura do Reeurdimento:
conteetualiaar  sociohistórica  e  sociolingüistcamente  a
produción  do  Prerreeurdimento  e  o  Reeurdimento  pleno  ata
1916 e describir e analiaar as obras e os/as autores/as principais
deste período.

 Identica,  analiaa  e  describe  a  literatura  do  Reeurdimento:  conteetualiaa
sociohistórica  e  sociolingüistcamente  a  produción  do  Prerreeurdimento  e  o
Reeurdimento pleno ata 1916 e describe e analiaa as obras e os/as autores/as
principais deste período.

x

 B5.8.  Ler  teetos  signiicatvos  dos/das  principais  autores/as  do
Prerreeurdimento,  o  Reeurdimento  pleno  e  os  comeaos  do
século  XX  ata  1916,  identicando  as  súas  característcas
temátcas e formais.

 Le  e  comenta  teetos  representatvos  da literatura  do Reeurdimento  (tanto  do
Prerreeurdimento como do Reeurdimento pleno e a literatura de comeaos do
século XX ata 1916), caracteríaaos formal, estrutural e tematcamente.

x
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
- Realiaación de tarefas semanais de repaso e de recuperación sobre os temas impartdos na 1ª e 2ª avaliación e, na 

medida do posible, de ampliación do 3º trimestre. 
- Envío de materiais  polo profesorado como aeuda para entender diferentes estándares de carácter máis teórico, así 

como para a recuperación das avaliacións pendentes.
- Corrección das tarefas enviadas  que o alumnado lle envía á profesora. 
- Eeplicación e entrega das correccións ás tarefas realiaadas (Aula Virtual, correo electrónico ou whatsapp)
- Observación e análise de actvidades realiaadas

Instrumentos:
      -Rúbricas
      -Escalas de valoración
      -Listas de coteeo
      -Cuestonarios, probas escritas...

Cualifcación fnal -Co alumnado que teña a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas farase a media das dúas para obter a nota inal. 

No caso de que a nota media seea superior ou igual a 5, o alumnado poderá subila ata 2 puntos coa realiaación adecuada das tarefas

de repaso e de ampliación do 3º trimestre  (con boa presentación, en praao, sen erros ortográicos, léeicos, morfolóeicos...).

-O  alumnado  con  unha  ou  dúas  avaliacións  suspensas  recibirá  eeercicios  relacionados  cos  contdos  que  se  impartron  nesas

avaliacións. Son  actvidades obriaatorias.  Ademais, deben superar  unha proba (1 por cada avaliación) que se realiaará a través da

Aula Virtual  ou presencialmente se a situación sanitaria o permite. 

Se as probas se realiaan a través da Aula Virtual, abriranse nunha hora e nun día concretos e todos dispoñerán do mesmo tempo para
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facelas.  Estarán formadas por preguntas curtas, por eeercicios de V/F, preguntas de elección múltple...pero tamén preguntas de

desenvolver. 

Ao mesmo tempo, este alumnado poderá entreaar as tarefas semanais  que a profesora colga na Aula Virtual para o todo o grupo.

Este tpo de eeercicios son de repaso e de ampliación. Se entrega as tarefas dentro do praao estpulado e estas cumpren cos requisitos

establecidos nelas, sumará ata 2 puntos na nota inal (sempre e cando recupere as avaliacións suspensas).  A persoa que non as

entregue  ou  as entregue fóra de praao non sumará nada na nota inal.  

Polo tanto, para que un alumno ou alumna supere a materia terá que: 

(i) entregar todas as tarefas de recuperación da AV (e ter máis da metade dos eeercicios de cada tema ben feitos). 

(ii) superar 1 proba (na AV ou presencialmete) 

-Finalmente, aquel alumno ou alumna que non recupere as avaliacións pendentes e non entregue ningunha tarefa no 3º trimestre

terá a nota media obtda das dúas avaliacións que ea tña antes do coninamento.

Proba extraordinaria
de setembro 

Se as  autoridades sanitarias  o  permiten,  o  alumnado que non supere a  materia  en euño poderá  facer  unha proba ESCRITA en

setembro. 

No caso de non se  poder levar a cabo, a profesora fará un eeame por vía telemátca. 

Esta proba aeustarase aos estándares que se piden nesta programación adaptada seguindo os modelos que se ieeron no curso. 

O  alumnado  para  ter  superada  a  materia  ten  que  sacar  unha  nota  iaual  ou  superior  a  5.  A  nota  será  a  obtda  no  eeame  e

redondearase ao enteiro máis próeimo.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e  ampliación)

Actvidades

Elabóranse actvidades de recuperación, repaso e ampliación dependendo das cualiicacións do alumnado. 

As ichas  con actvidades de recuperación terán que ser  feitas polo alumnado que non superou as  1ª e 2ª  avaliacións.  O

alumnado realiaaraas e enviarallas á á profesora para que llas corriea.  

Por outro lado, as tarefas de repaso e de ampliación (que estarán colgadas na AV) son eeercicios do libro de teeto. Estes son de

diferentes tpos: eeercicios de gramátca, presentacións de autores literarios, comentarios argumentatvos... Porén, algunhas

semanas, son máis lúdicas (por eeemplo, ver un ilme ou realiaar unha eincana sobre Carballo Calero).

As tarefas envíanse semanalmente (case sempre, os luns pola mañá) e teñen un praao dunha semana para entregalas.

Metodoloxía (alumnado
con conectvidade e sen

conectvidade):

O método que se aplica para todo o alumnado é a comunicación por Aula Virtual, correo electrónico ou o whatsapp.  

Os alumnos e as alumnas de 1º Bach poden realiaar o traballo no computador ou no caderno. Deben reenvialo á Aula Virtual. 

Se isto non for posible polas circunstancias que seean, poden envialo tamén ao endereao electrónico da profesora. 

Aquel  alumnado  que  non  dispoña  de  ordenador  nin  se  poida  conectar,  pode  realiaar  as  actvidades  no  caderno,  trarlles

fotograias e envialas por whatsapp. 

A profesora encargarase de corrieirlles as tarefas e enviarlles os resultados e os respectvos comentarios de cada unha delas. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Aplicarase unha maior feeibilidade nos tempos e unha redución da cantdade de tarefas. 

Para a cualiicación terase en conta a 1ª e 2ª avaliación coma o resto do alumnado, igualmente ca o criterio para a nota inal

(véease apartado da avaliación)
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Materiais e recursos

-Libro do Alumnado  Lingua e Literatura 1º Bach. Xerais. 
-Selección de obras ou fragmentos de teetos literarios.
-Cadernos complementarios de ortograia, léeico, morfosintaee e eepresión escrita.
-Recursos dieitais e enlaces web.
-Material audiovisual relacionado.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

O profesorado estará en contacto co seu alumnado a través da mensaeería da Aula Virtual, do correo electrónico, dos grupos de 

whatsapp e tamén das ttoras.   

De observar a non partcipación ou  a falta de interese dalgún alumno /a, comentarao na reunión de profesorado dese grupo nas 

videoconferencias semanais (por Webee). Posteriormente, será a  ttora a encargada de poñerse en contacto coas familias. 

O alumnado pode consultar dúbidas a través dos foros e da mensaeería da AV, do correo electrónico dos profesores e dos grupos

de whatsapp. 

Publicidade Tanto o alumnado como as familias poderán acceder a esta Adaptación da programación didáctca do departamento 
de lingua galega , a través da páeina WEB do centro.
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