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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (1º ESO)
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

-Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de 
textos orais e elaborar un resumo. 
-Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións orais propias 
e alleas.
-Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo. 

-Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva.
-Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa.

-Planificar, producir e revisar o escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

-Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

-Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula (a saúde, a enfermidade, os 
alimentos, o emprego, as partes do corpo, as calidades persoais). 

-Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos
e traslada a información relevante de textos a resumos. 
-Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. 

-Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo

-Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. 
-Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto 
pola puntuación do texto. 

-Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

-Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

-Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun
rexistro axeitado á situación (a saúde, a enfermidade, os alimentos, o 
emprego, as partes do corpo, as calidades persoais). 
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-Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en 
calquera soporte, para resolver as dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 
-Recoñecer e explicar os campos semánticos.

-Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

-Recoñecer a estrutura do enunciado e distinguir entre o suxeito, o 
predicado e os complementos. 
-Distinguir entre a raíz e as desinencias do verbo. 

- Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as 
posibilidades de combinación para crear novas palabras mediante a 
derivación por prefixación.
-Recoñecer as sílabas dunha palabra, distinguindo sílabas tónicas e 
átonas, ditongos e hiatos e clasificar as palabras segundo o número de 
sílabas.
-Clasificar as palabras segundo a posición da sílaba tónica.

-Analizar e usar correctamente a ortografía (r/rr, z/c, b/v, h).

-Aplicar e valorar a acentuación diacrítica da lingua galega nun texto

-Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de 
palabras e a normativa en dicionarios. 

-Recoñece e explica os campos semánticos.

-Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

-Coñece a estrutura do enunciado e distingue entre o suxeito, predicado e 
complementos. 
-Distingue entre a raíz e as desinencias do verbo. 

-Recoñece e explica os procedementos da derivación por prefixación.

-Recoñece as sílabas dunha palabra, distingue sílabas tónicas e átonas, 
ditongos e hiatos e clasifica as palabras segundo o número de sílabas.

- Clasifica as palabras segundo a posición da sílaba tónica.

-Analiza e usa correctamente a ortografía (r/rr, z/c, b/v, h)

-Aplica e valora a acentuación diacrítica da lingua galega nun texto.
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- Identificar e explicar os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual.

-Recoñecer a estrutura dos determinantes, do substantivo, do adxectivo, 
do adverbio, dos pronomes e da súa caracterización morfolóxica para 
mellorar a comprensión e produción textuais.

-Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como 
expresión de riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e 
achegarse ás culturas que a integran. 

-Describir e valorar a diversidade lingüística no mundo.

- Distinguir os códigos diferenciados de comunicación verbal e 
comunicación non-verbal.

-Analizar as principais características da métrica dos poemas

-Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das
distintas categorías gramaticais.

-Recoñece a estrutura dos determinantes, do substantivo, do adxectivo, do 
adverbioe  dos pronomes. 

-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. 
-Coñece as linguas que se falan en Galicia 

-Describe e valora a diversidade lingüística no mundo.

-Distingue os códigos diferenciados de comunicación verbal e 
comunicación non-verbal.

-Analiza as principais características da métrica dos poemas
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

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

e, na medida do posible, de ampliación da 3ª avaliación.
- Envío de materiais  polo profesorado como axuda para entender diferentes estándares de carácter máis 

teórico, así como para a recuperación das avaliacións pendentes.
- Corrección das tarefas enviadas ao profesorado
- Explicación e entrega vía Aula Virtual, correo electrónico ou whatsapp das correccións ás tarefas realizadas
- Observación e análise de actvidades realizadas

Instrumentos:
      -Rúbricas
      -Escalas de valoración
      -Listas de cotexo
      -Cuestonarios, probas escritas, mapas conceptuais...

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

A esta nota media, sempre que sexa superior ou igual a 5, o alumnado poderá subila ata 2 puntos no caso de seguir
entregando todas as tarefas do 3º trimestre e que estean realizadas correctamente (boa presentación, en prazo, sen
erros ortográfcos, léxicos, morfolóxicos...). 
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-O alumnado con unha ou dúas avaliacións suspensas, sempre e cando non teña pendente ningún libro de lectura
obrigatoria,  recibirá material relacionado cos contdos impartdos nesas avaliacións. Cada semana realizará unha
fcha de actvidades de cada un dos temas e entregarao no prazo indicado. 
Ao alumnado que non as entregue  ou  as entregue fóra de prazo non lle contará para a nota fnal.  Se as entrega na
data e cumpren cos requisitos establecidos nas tarefas, terá unha nota positva. 
Para superar a materia, o alumnado terá que: 
(i) entregar todas as tarefas de recuperación e
(ii) ter máis da metade dos exercicios de cada tema ben feitos (máis do 50%). Se se cumpren estes dous requisitos,
terán de nota fnal un aprobado (5).

-O alumnado con unha ou dúas avaliación suspensas e con un ou dous libros de lectura obrigatoria pendentes ,
amais de ter que realizar as tarefas descritas nos anteriores parágrafos, deberá realizar un traballo sobre o libro ou
libros de lectura e entregalo seguindo os criterios establecidos en rúbricas que se lles fornecerán. Neste suposto,
cada traballo recibido, sempre e cando se axuste aos criterios fornecidos nas rúbricas, vai representar o 10% da nota
fnal.

-Finalmente, aquel alumnado que non recupere as avaliacións pendentes e non entregue ningunha tarefa no 3º
trimestre  terá a nota media obtda das dúas avaliacións que xa tia antes do confnamento.

Proba extraordinaria de
setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, o alumnado que non supere a materia en xuio poderá facer unha proba
ESCRITA en setembro. 
No caso de non se  poder levar a cabo, a profesora fará un exame por vía telemátca. 
Esta proba axustarase aos estándares que se piden nesta programación adaptada seguindo os modelos que se fxeron
no curso. 
O alumnado para ter superada a materia ten que sacar unha nota igual ou superior a 5. A nota será a obtda no
exame sen redondeo decimal.
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3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e  ampliación)

Actvidades

Elaboráronse actvidades de recuperación, repaso e ampliación dependendo das cualifcacións do alumnado.
Entrégaselles  fchas  de  cada  unidade  de  recuperación  (para  o  alumnado  suspenso)  e  de  repaso  e  de
ampliación para aquel alumnado que xa está aprobado.
As tarefas envíanse semanalmente e avísaselles do prazo de entrega no correo indicado. Intentouse que 
sexan de repaso, creación e lúdicas...

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade):

O método que se aplica para todo o alumnado é a  comunicación por Aula Virtual,  correo electrónico e
whatsaapp.  
Os alumnos e as alumnas de 1º da ESO poden realizar  o traballo no computador ou no caderno. Poden
reenvialo á Aula Virtual  ou tamén por correo electrónico. E aqueles que non dispoien de conectvidade,
poden facelo no caderno, trarlles fotografas e reenvialas por whatsapp. 
Os profesores encargaranse de corrixirlles as tarefas e enviarlles os resultados e os respectvos comentarios
de cada unha delas. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Aplicarase unha maior fexibilidade nos tempos e unha redución da cantdade de tarefas. 
Para a cualifcación terase en conta a 1ª e 2ª avaliación coma o resto do alumnado, igualmente ca o criterio
para a nota fnal (véxase apartado da avaliación)

Materiais e recursos

-Libro do Alumnado 1.º Lingua e Literatura 1 ESO. Santiiana
-Selección de obras ou fragmentos de textos literarios.
-Cadernos complementarios de ortografa, léxico, morfosintaxe e expresión escrita.
-Recursos dixitais e enlaces web.
-Material audiovisual relacionado.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e
ás familias

O profesorado estará en contacto co seu alumnado a través da mensaxería da Aula Virtual, do correo electrónico, 
dos grupos de whatsapp e tamén da propia ttora.  

De observar a non partcipación ou falta de interese dalgún alumno /a, comentarao na reunión de profesorado dese 
grupo nas videoconferencias semanais e a ttora será a encargada de poierse en contacto coas familias. 

O alumnado pode consultar dúbidas a través dos foros e da mensaxería 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 páxina WEB do centro.
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