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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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).

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

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.

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

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).

B1.4.  Identificar  e  contrastar  o  propósito  comunicativo  en
textos  orais  dos  medios  de  comunicación,  analizar
criticamente  os  seus  contidos  e  identificar  prexuízos  ou
mensaxes discriminatorias.

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

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou
discriminacións.

B1.5.  Valorar  as  producións  emitidas  cunha  fonética  e
prosodia  correcta  e  amosar  unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.5.2.  Comprende,  interpreta  e  rexeita  os  prexuízos  que  se  poidan  asociar  á
pronuncia galega.

B1.6.  Producir  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada,

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación
e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
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con coherencia, cohesión e corrección. LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego
(fraseoloxía adecuada).

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito
educativo  e  de  interese  para  o  alumnado  que  xeren
intercambio de opinión.

LGB1.8.1.  Intervén  en  debates  e  coloquios  do  ámbito  educativo  con  respecto  ás
regras de interacción e ás opinións alleas.

LGB1.8.2.  Cínguese  ao  tema,  non  divaga  e  atende  ás  instrucións  da  persoa
moderadora nos debates e coloquios.

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de
lectura.

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en
situacións  formais ou informais,  de forma individual  ou en
grupo.

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas
orais da lingua.

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral.

LGB1.9.5.  Recoñece  e  avalía  erros  (repeticións  de  conectores,  pobreza  léxica  e
castelanismos)  nos  discursos  orais  propios  e  alleos  e  trata,  progresivamente,  de
evitalos.

B1.10.  Producir  discursos  breves  e  comprensibles,  nun
rexistro neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida
cotiá ou educativa.

LGB1.10.1. Participa en conversas nas que intercambia información e expresa a súa
opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas.

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impliquen
solicitar unha información ou un servizo.

LGB1.10.3.  Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao
destinatario e á situación comunicativa.

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do
uso lingüístico para resolver problemas de comprensión.

LGB2.1.3.  Identifica  a  idea  principal  e  as  secundarias  e  comprende  a  relación
existente entre elas.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e
das  relacións  sociais:  diarios,  cartas  persoais,  avisos  e

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.
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solicitudes. LGB2.2.3.  Comprende  e  interpreta  normas  de  convivencia,  regras  de  xogos,
correspondencia escolar.

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).

LGB2.3.2.  Localiza  a  información  destacada  de  textos  propios  dos  medios  de
comunicación: portadas e titulares.

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital,
textos  propios  da  vida  educativa,  especialmente,  os
instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente,
os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas,
nas  TIC  e  outras  fontes  e  integrar  os  coñecementos
adquiridos no proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e
é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo.

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura
que  permita  identificar  usos  lingüísticos  discriminatorios  e
manifestar  posturas de acordo ou desacordo e respecto ás
mensaxes expresadas.

LGB2.6.1.  Detecta  mensaxes  que  transmiten  prexuízos  e  evita  usos  lingüísticos
discriminatorios.

LGB2.6.2.  Identifica  e  expresa  posturas  de  acordo  e  desacordo  sobre  aspectos
parciais ou globais dun texto.

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

B2.7.  Ler  en  voz  alta  con  dicción,  entoación  e  ritmo
adecuados á situación comunicativa e á súa función.

LGB2.7.1.  Le en voz alta con dicción,  entoación e ritmo adecuados (interpreta os
signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.

B2.8.  Usar  procedementos  de  planificación  e  revisión  para
conseguir  a  adecuación,  coherencia,  cohesión  e  corrección
dos contidos nas relacións internas e externas do texto.

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a
deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores).
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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.

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).

B2.12.  Producir  e  sintetizar,  en  formato  papel  ou  dixital,
textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e
descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir
dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.

LGB2.12.2.  Sintetiza  e  resume  narracións  e  descricións  sen  parafrasear  o  texto
resumido.

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.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa
caracterización  morfolóxica  para  mellorar  a  comprensión  e
produción textuais.

LGB3.7.2.  Exprésase,  con  estilo  propio,  utilizando  os  recursos  da  lingua  con
flexibilidade e creatividade.

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición
e contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de
cohesión interna.

LGB3.8.1.  Identifica  e  usa  distintos  tipos  de  conectores  de  espazo,  oposición,
contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle
proporcionan cohesión a un texto.

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna.

B4.3.  Coñecer  as  principais  iniciativas  normalizadoras  no
ámbito educativo, adquirir vínculos positivos cara ao uso do
galego e asumir a importancia da contribución individual no
desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír
individual e socialmente á normalización da lingua galega.

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación
persoal en relación a eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: os descritos na Programación Didáctica do Departamento
a) Instrumentos da fase presencial:
-Rexistro de notas de cada alumno sobre tarefas realizadas e participación activa na aula.
-Probas escritas.
b) Instrumentos da fase a distancia:
-Tarefas presentadas por vía telemática ou no seu defecto, entrega no centro educativo en soporte físico.

Cualificación final
Obterase da media aritmética entre as outorgadas no primeiro e no segundo trimestres. A ela poderá sumarse ata 1 punto 
para o alumnado que presente, cun nivel axeitado de calidade, un 40% das tarefas propostas dende a suspensión das clases
presenciais e ata 2 puntos para o alumnado que presente un 70%.

Proba extraordinaria
de setembro 

Realizarase no propio centro se as condicións sanitarias así o permiten e o alumnado será examinado exclusivamente sobre 
os estándares de calidade traballados antes da suspensión das clases.

Avaliación de  mate-
ria pendentes

Criterios de avaliación: os descritos na Programación do Departamento.
Criterios de cualificación: Considerarase superada a materia a partir da presentación dun 50% das tarefas do programa de 
recuperación facilitado ao principio do curso a este alumnado.
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
a) Fase presencial: As tarefas entregadas.
b) Fase a distancia: As presentadas por vía telemática ou no seu defecto, entrega no centro educativo en soporte físico AN-
TES DO 29 DE MAIO.
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Alumnado con ACI: Será avaliado conforme aos seguinte criterios e estándares de calidade

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.

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

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).

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas
á  situación  e  á  intención  comunicativa  desexada,  con  coherencia,
cohesión e corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e
corrección.

B1.10.  Producir  discursos  breves  e  comprensibles,  nun  rexistro
neutro,  informal  ou  máis  culto,  sobre  temas  da  vida  cotiá  ou
educativa.

LGB1.10.1. Participa en conversas nas que intercambia información e expresa
a  súa  opinión,  fai  invitacións  e  ofrecementos  e  pide  e  dá  indicacións  ou
instrucións sinxelas.

LGB1.10.2.  Desenvólvese  correctamente  en  situacións  da  vida  cotiá  que
impliquen solicitar unha información ou un servizo.

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas
ao destinatario e á situación comunicativa.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

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.

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos,
correspondencia escolar.
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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).

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de
comunicación: portadas e titulares.

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos
propios  da  vida  educativa,  especialmente,  os  instrutivos  e
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.1.  Comprende  e  interpreta  textos  propios  da  vida  educativa,
especialmente,  os  instrutivos  e  expositivos:  webs  educativas,  dicionarios,
glosarios e enciclopedias.

B2.6.  Amosar  unha  actitude  reflexiva  e  crítica  ante  a  lectura  que
permita  identificar  usos  lingüísticos  discriminatorios  e  manifestar
posturas  de  acordo  ou  desacordo  e  respecto  ás  mensaxes
expresadas.

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos
parciais ou globais dun texto.

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais.

B2.7.  Ler  en voz alta  con dicción,  entoación e ritmo adecuados á
situación comunicativa e á súa función.

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta
os signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe.

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.

B2.12. Producir e sintetizar,  en formato papel ou dixital,  textos de
distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía
a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto
resumido.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Estarán enfocadas principalmente en repasar e reforzar/ampliar a parte da programación impartida ata a suspensión das 
clases; pero sen renunciar por completo a introducir outros contidos esenciais para a formación académica do alumnado.

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade
e sen conectividade):

a) Alumnado con conectividade: Tarefas propostas a través do correo electrónico, aula virtual do centro e plataforma 
EDMODO.
b) Alumnado sen conectividade: Tarefas propostas a través de institucións como os centros cívicos.

Materiais e recursos
Dispositivos con conexión a Internet (en xeral de propiedade particular de profesorado e familias) Libro de texto, libros de 
lectura, fichas de reforzo, dicionarios en rede, materiais de elaboración propia do departamento, aula vitual do centro.

4. Información e publicidade
Información ao alumnado

e ás familias
Correo electrónico, Abalar Móbil, titorías e institucións como os centros cívicos municipais.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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