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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

                                NON PROCEDE

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Os mínimos esixibles son os que aparecen en cada unidade didáctica..
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1 o alumnado que teña unha nota inferior a cinco na media das dúas primeiras avaliacións realizará as tarefas e as probas que lles indiquen as docentes para tentar recuperar a 
materia.

As tarefas deberán ser entregadas en prazo, estar correctamente realizadas e axustarse ás normas indicadas para acadar unha valoración positiva que lles permita superar a ma-
teria. A

nota máxima neste caso será un cinco.

2.O alumnado que non acade un aprobado terá dereito a presentarse a unha proba final da materia se as autoridades sanitarias permiten o regreso ás aulas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 COMUNICACIÓN

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1ª  RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e 
noutros contextos, aplicando os principios da escoita activa, estratexias 
razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso 

 CA1.6 - Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das 
actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

PE.1-definición de conceptos, exames escritos

1ª  RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita 
en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, 
aplicando á composición autónoma de textos de progresiva complexidade 
estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado SI 

 CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e 
en función da súa finalidade .

 CA2.2 - Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto 
escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos .

 CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, revisando e reformulando as 
conclusións obtidas .

 CA2.5 - Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou
profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e pautas de 
elaboración.

 CA2.6 - Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e 
adecuado ao formato e ao contexto comunicativo 

 CA2.9 - Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta
o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario 
correcto segundo as normas lingüísticas e a finalidade 

 CA2.10 - Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas 
gramaticais, comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas  

PE.2-preguntas  tipo  test,  redac-
ción de textos 

PE.3-elaboración de resumos, fichas,
esquemas. 

PE.4-elaboración de esquemas, resumos,
fichas... 

PE.5-comentarios escritos 

PE.6-exames escritos, traballos de
composición 

PE.8-presentación de pequenos traballos 

PE.9-exames escritos 

Páxina 3 de 7



Nº Unidade didáctica

2 SOCIOLINGÜÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1ª  RA5 -  Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do 
Estado español e as principais características das variedades xeográficas da 
lingua galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde 
comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, 
valorando a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega 
e rexeitando os prexuízos lingüísticos 

 CA5.1 - Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado
español, valorando a diversidade lingüística como un elemento de 
enriquecemento cultural e outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a 
mesma función comunicativa .

 CA5.2 - Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como 
símbolo da riqueza do noso patrimonio lingüístico.

 CA5.3 - Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da
historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 CA5.4 - Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a 
necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, 
rexeitando os prexuízos lingüísticos   

PE.1-exames escritos, esquemas 

PE.2-exames escritos, esquemas 

PE.3-exames escritos, esquemas, eixos
cronolóxico 

TO-reflexións escritas 
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Nº Unidade didáctica

3 Literatura castelá desde o XIX ata a actualidade 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA3 -  Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do 
autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural 
e literario 

 CA3.1 - Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período 
considerado, recoñecendo as obras máis representativas 

 CA3.4 - Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os 
temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos 
estilísticos máis significativos .

 CA3.5 - Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra 
da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a información 
correspondente 

PE.1-exames escritos, esquemas 

PE.2-exames escritos, esquemas 

PE.3-exames escritos, pequenos traballos 
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Nº Unidade didáctica

4 Literatura galega desde comezos do XX ata a actualidade 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 RA4 -  Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a 
intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, 
sociocultural e literario 

 CA4.1 - Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período 
considerado, recoñecendo as obras máis representativas .

 CA4.4 - Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os 
temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos 
estilísticos máis significativos .

 CA4.5 - Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra 
da literatura en lingua galega, recollendo de forma analítica a información 
correspondente 

PE.1-exames escritos, esquemas 

PE.2-exames escritos, esquemas 

PE.3-exames escritos, pequenos traballos 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumnado realizará tarefas ou actividades telemáticas de recuperación obre os contidos da primeira e segunda avaliación. Estás poderán consistir en fichas ou traballos con actividades de gramática, vocabulario,uso

da lingua

lecturas... similares a quellas que fixeron ao longo da primeira e segunda avaliación

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Haberá una proba final que consistirá nun examE escrito ou oral (se as condiciones sanitarias o permiten) relacionado cos contidos mínimos esixibles da primeira e segunda avaliación. Está proba poderase facer tele -

maticamente

,se é o caso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Entregaranse traballos extra de reforzo a aquel alumnado que non responda positivamente aos obxectivos programados
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