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

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes
tipos de discursos orais.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias de calquera texto
oral.

B1.7.  Producir  textos  orais,  en  intervencións
espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión
e corrección.

LGB1.7.1.  Produce  textos  orais,  en  intervencións  espontáneas,  adecuadas  á  situación  e  á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

B1.8.  Manifesta  unha  actitude  crítica  e  reflexiva
que  permite  identificar  prexuízos  e  mensaxes
discriminatorias.

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que proveñen
dos medios de comunicación.

B1.9.  Realizar  exposicións  orais  planificadas  e
claras  de  traballos  e  de  informacións  de
actualidade.

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.

LGB1.9.4.  Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación e pronuncia axeitada,
pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo),  así como o
autocontrol das emocións ao falar en público.

B1.11.  Participar  activa e  argumentadamente en
debates nos que se expresen opinións acerca dun
tema de actualidade.

LGB1.11.1.  Desenvolve  argumentos  de  forma  comprensible  e  convincente  e  comenta  as
contribucións das persoas interlocutoras.

LGB1.11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e
as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

B.1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento
útil na aprendizaxe e nas relacións sociais.

LGB1.13.1.  Identifica os valores da lingua oral  como un instrumento útil  na aprendizaxe,  así
como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten
a lectura comprensiva e crítica dos textos.

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido, como o resumo, o
cadro e o esquema.
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LGB2.1.2. Aplica os coñecementos léxicos propios e recursos alleos (dicionario) para solucionar
problemas de comprensión.

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos.

B2.2.  Comprender  e  interpretar  textos  escritos
propios  da  vida  cotiá,  pertencentes  ao  ámbito
laboral.

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida
cotiá relacionados co ámbito laboral.

LGB2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá, pertencentes ao ámbito
laboral.

B2.4.  Comprender  e  interpretar  textos
argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.

B2.5.  Comprender  e  interpretar  textos
xornalísticos de opinión.

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información,
opinión e persuasión.

B2.6.  Comprender  e  interpretar  as  mensaxes
explícitas  e  implícitas  que  transmiten  os  textos
publicitarios dos medios de comunicación.

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos
publicitarios dos medios de comunicación (anuncios).

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos
medios de comunicación.

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

LGB2.7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias

LGB2.7.2.  Detecta prexuízos  e mensaxes discriminatorias  implícitas  nos textos de medios  de
comunicación, con especial atención á publicidade.

B2.8.  Usar  e  seleccionar  información  obtida  na
Rede,  en  formato  dixital  ou  en  fontes  de
información impresa.

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da información
obtida na Rede, en formato dixital ou en fontes de información impresa.

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nas
súas producións.
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B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas  para
producir  escritos  adecuados,  coherentes  e  ben
cohesionados  desde  o  punto  de  vista
comunicativo  (planificación,  organización,
redacción e revisión).

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo.

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos dos seus escritos.en secuencias

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, un
texto xornalístico de opinión.

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, un artigo de opinión.

B2.14.  Valorar  a  escritura  como  un  instrumento
moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais e no
desenvolvemento do individuo.

LGB2.14.1.  Identifica e describe os  valores  da  escritura  non só  como unha ferramenta  para
organizar os pensamentos, senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e
enriquecerse como persoa.

B3.5.  Usar  eficazmente  os  dicionarios  e  outras
fontes  de  consulta,  tanto  en  papel  como  en
soporte  electrónico,  para  resolver  dúbidas,  para
progresar  na  aprendizaxe  autónoma  e  para
enriquecer o propio vocabulario.

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en
soporte  electrónico,  especialmente  sobre  cuestións  de  uso  e  de  normativa,  para  resolver
dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario.

B3.6.  Aplicar  correctamente  as  normas
morfolóxicas e ortográficas da lingua galega.

LGB3.6.1.  Aplica  correctamente  as  normas  morfolóxicas  de  formación  do  feminino  e  de
concordancia de xénero.

LGB3.6.2.  Aplica  correctamente  as  normas  morfolóxicas  de  formación  do  plural  e  de
concordancia de número, así como as regras de acentuación.

LGB3.6.3. Escribe correctamente palabras con b e con v.

LGB3.6.4. Aplica correctamente as normas ortográficas referidas ao uso do h.

B3.9. Recoñecer, explicar e usar nexos textuais, así
como  os  mecanismos  gramaticais  e  léxicos  de
cohesión interna.

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa nexos textuais, así como os mecanismos gramaticais e léxicos
de cohesión interna.

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e
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interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura.

B4.3.  Identificar  os  elementos  do  proceso
normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao
seu uso, asumindo a importancia da contribución
individual no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.1.  Identifica  os  procedementos  de  normalización  e  argumenta  axeitadamente  a
necesidade de continuar con este proceso na lingua galega.

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenómeno.

LGB4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia.

B4.4. Coñecer e describir os acontecementos máis
relevantes  da historia  social  da lingua galega no
primeiro terzo do século xx.

LGB4.4.2.  Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da  historia  social  da  lingua  galega  no
primeiro terzo do século xx.

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar
a situación persoal en relación a eles.

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e
rebáteos cunha argumentación axeitada.

B4.7.  Coñecer e valorar  os principais fenómenos
que  caracterizan  as  variedades  xeográficas  da
lingua galega e da función da lingua estándar. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega.

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora.

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza lingüística
e cultural.

B5.2.  Ler  autonomamente  e  comentar  obras
representativas da literatura galega de 1916 ata a
actualidade e relacionar o seu contido co contexto
histórico,  cultural  e  sociolingüístico  de  cada
período.

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos de poetas actuais.

B5.3.  Ler  expresiva e  comprensivamente e  facer
audicións de textos literarios.

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos poéticos representativos da literatura galega
de comezos do século xx.

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos poéticos representativos da literatura
galega de comezos do século xx.

LGLB5.3.3. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos de Vicente Risco e Otero Pedrayo.
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LGLB5.3.4. Le expresiva e comprensivamente textos poéticos representativos da literatura de
vangarda.

LGLB5.3.5. Participa con proveito da audición da versión musical do poema «Sós».

LGLB5.3.6.  Le  expresiva  e  comprensivamente  textos  representativos  da  literatura  galega  de
posguerra no exilio

LGLB5.3.7. Participa con proveito da audición dun texto narrativo de Blanco Amor.

LGLB5.3.8. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos da literatura dos anos cincuenta.

LGLB5.3.9. Participa con proveito da audición dun texto narrativo de Álvaro Cunqueiro

LGLB5.3.12. Le expresiva e comprensivamente textos poéticos da literatura dos anos cincuenta.

LGLB5.3.13.  Participa  con  proveito  da  audición  de  poemas  de  autores  das  xeracións  de
posguerra.

LGLB5.3.16. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos da literatura galega actual.

LGLB5.3.1.  Le  expresiva,  comprensiva  e  dramatizadamente  textos  de  distintos  xéneros  da
literatura galega actual en soporte dixital.

LGLB5.3.2. Participa con proveito da audición e visualización de creacións literarias en soporte
dixital

B5.5. Consultar fontes de información variadas e
de recursos das TIC para a realización de traballos
e cita axeitada destes.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada
destas.
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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 un 40% das tarefas propostas dende a suspensión das clases presenciais e ata 2
puntos para o alumnado que presente un 70% das mesmas. 

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.

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 (alumnado 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 ou a ONG Agari-
mo.

Materiais e recursos
Dispositivos con conexión a Internet (en xeral de propiedade particular de profesorado e familias), libro de texto, li-
bros de lectura, fichas de reforzo, dicionarios en rede, materiais de elaboración propia do departamento, aula vitual 
do centro.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado
e ás familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado.

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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