
MODIFICACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DA 3ª AVALIA-
CIÓN DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERA-
TURA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:

Os seguintes estándares modifican os reflexados na programación didáctica do 
curso 2019-20 para a 3ª Avaliación, adaptándose á nova realidade de emerxencia
sanitaria e seguindo as recomendacións oficiais, co fin de facilitar procedimen-
tos de repaso e reforzo ó alumnado.

1.1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   3º ESO

Mª del Mar García Mourelo

Contidos
Criterios de
avaliación

Estándares
Competencias

clave

B2.2 B2.2 LCLB2.2.2 CCEC

B2.6 B2.6 LCLB2.6.3 CAA

B2.7 B2.6 LCLB2.7.2 CCL

B3.1 B3.1 LCLB3.1.1 CCL

B3.2 B3.1 LCLB3.1.2 CCL

B3.3 B3.2 LCLB3.2.1
LCLB3.2.2

CCL

B3.4 B3.3 LCLB3.3.1
LCLB3.3.2

CCL

B3.5 B3.4 LCLB3.4.1
LCBL3.4.2
LCLB3.4.3

CCL
CAA
CCL



B3.6 B3.5 LCLB3.5.1 CCL

B3-7 B3.6 LCLB3.6.1 CCL

B3.8 B3.7 LCLB3.7.1
LCLB3.7.2

CCL
CCEC

B4.1 B4.5 LCLB4.5.1 CCL

1.2.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   1º BAC

Mº del Mar García Mourelo

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares Competencias
clave

B2.2 B2.1
B2.2

LCL1B2.1.1
LCL1B2.2.1
LCL1B2.2.2

CCL
CMCCT

B2.3 B2.3 LCL1B2.3.1.
LCL1B2.3.2

CCL
CSC

B3.1 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.2 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL



B3.3 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.4 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.5 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.6 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.7 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL



LCL1B3.2.5 CCL

B3.8 B3.1 LCL1B3.1.1
LCL1B3.1.2
LCL1B3.2.1
LCL1B3.2.2
LCL1B3.2.3
LCL1B3.2.4
LCL1B3.2.5

CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL
CCL

B3.9 B3.3 LCL1B3.3.1
LCL1B3.3.2

CCL
CCL

B3.10 B3.4 LCL1B3.4.1
LCL1B3.4.2

CCL
CCL

B4.1 B4.1 LCL1B4.1.1 CCEC

B4.2 B4.2 LCL1B4.2.1 CAA

B4.3 B4.2 LCL1B4.2.2 CCEC

1.3.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO 

 Maria José Mon

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                            ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

 B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e for-
matos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito per-
soal e familiar, escolar ou educatio e social, imi-
tando textos modelo.

 LCLB2.4.2. Escribe textos narratios, descritios e
instrutios,  expositios,  argumentatios  e  dialo-
gados, imitando textos modelo.

.

 B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e for-
matos, en relación co ámbito de uso. 

 LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito per-
soal e familiar, escolar ou educatio e social, imi-
tando textos modelo.

 LCLB2.4.2. Escribe textos narratios, descritios e
instrutios,  expositios,  argumentatios  e  dialo-
gados, imitando textos modelo.



 B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as
súas normas de uso para resolier problemas de
comprensión de textos orais e escritos e para a
composición e a reiisión progresiiamente autó-
noma dos textos propios e alleos.

 LCLB3.1.1.  Recoñece  e  explica  o  uso  das  cate-
gorías gramatcais nos textos, e utliza este coñe-
cemento para corrixir erros de concordancia en
textos propios e alleos.

 LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográfcos e
gramatcais en textos propios e alleos, aplicando
os coñecementos adquiridos para mellorar a pro-
dución de textos nas súas producións orais, escri-
tas e audioiisuais.

 B3.2. Usar de forma efectia os dicionarios e ou-
tras fontes de consulta, tanto en papel como en
formato dixital, para resolier dúbidas en relación
ao manexo da lingua e para enriquecer o propio
iocabulario.

 LCLB3.2.1. Utliza fontes iariadas de consulta en
formatos diiersos para resolier as súas dúbidas
sobre o uso da lingua e para ampliar o seu ioca-
bulario.

 B3.4. Identfcar a intención comunicatia da per-
soa que fala ou escribe. 

 LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectiida-
de ou subxectiidade identfcando as modalida-
des asertias,  interrogatias,  exclamatias,  desi-
deratias,  dubitatias  e  imperatias  en  relación
coa intención comunicatia do emisor.

 B3.7. Refexionar sobre o sistema e as normas de
uso  das  linguas,  mediante  a  comparación  e  a
transformación de textos, enunciados e palabras,
e  utlizar  estes  coñecementos  para  solucionar
problemas de comprensión e para a produción de
textos.

 LCLB3.7.1. Utliza os coñecementos lingüístcos de
ámbito contextual,  textual,  oracional  e da pala-
bra,  desenioliidos no curso nunha  das  linguas,
para  mellorar  a  comprensión  e  produción  dos
textos traballados en calquera das outras.

 B4.3. Redactar textos persoais de intención litera-
ria seguindo as coniencións do xénero, con inten-
ción lúdica e creatia.

 LCLB4.3.1.  Redacta  textos  persoais de intención
literaria a partr de modelos dados seguindo as
coniencións do xénero con intención lúdica e cre-
atia.

 LCLB4.3.2.  Deseniolie  o  gusto  pola  escritura
como  instrumento  de  comunicación  capaz  de
analizar e regular os seus propios sentmentos.

1.4.- Estándares de aprendizaxe e competencia imprescindibles. ESA 
Módulo 2. Ámbito de comunicación

María José Mon

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Comprender e interpretar textos

descritios.

B2.1.1. Comprende e interpreta textos descritios. 



B2.1.2. Identfca, coñece e usa os trazos da linguaxe 

utlizada nos textos descritios.

B2.2. Comprender e interpretar textos

xornalístcos. A reportaxe, artgos de

opinión, editoriais.

B2.2.1. Comprender, interpretar textos xornalístcos  a

reportaxe, artgos de opinión, editoriais).

B2.2.2. Identfca, coñece e usa os trazos da linguaxe

utlizada de textos xornalístcos: a reportaxe, artgos de

opinión, editoriais.

B2.3. Comprender e interpretar textos

dialogados.

B2.3.1. Comprende e interpreta textos dialogados.

B2.3.2. Identfca, coñece e usa os trazos da linguaxe dos

textos dialogados

B2.4. Crear textos escritos, en formato

papel ou dixital, utlizando as seguintes

estratexias: buscar e deseniolier

ideas, organizalas, facer unha primeira

redacción, corrixir, reelaborar o texto e

preparar a redacción defnitia

B2.4.1. Crea textos escritos, en formato papel ou dixital,

utlizando as seguintes estratexias: busca e deseniolie 
ideas;

organiza as ditas ideas e elabora un primeiro borrador.

B2.7. Producir textos xornalístcos, a

partr dun modelo, en formato papel ou

dixital.

B2.7.1. Produce textos xornalístcos  reportaxe, artgos 
de

opinión) a partr dun modelo, en formato papel ou 
dixital.

B2.12. Presentar os textos escritos,

tanto en formato papel coma en formato

dixital, eiitando calquera erro gramatcal,

ortográfco ou tpográfco.

B2.12.1. Presenta os textos escritos, tanto en formato 
papel

coma en formato dixital, eiitando calquera erro 
gramatcal,

ortográfco ou tpográfco.

B2.15. Valorar a acttude positia ante a

produción escrita nas linguas galega e

castelá.

B2.15.1. Valora positiamente a produción escrita nas

linguas galega e castelá.

B3.4. Aplicar e ialorar as normas

ortográfcas e morfolóxicas

B3.4.1. Recoñece e usa as regras da acentuación 
 agudas,



graies e esdrúxulas) e do tl diacrítco.

B3.4.2. Recoñece e aplica as normas de uso do LL e do Y

en lingua castelá.

B3.4.3. Recoñece e aplica as normas de uso do G e do J 
en

lingua castelá.

B3.4.4. Recoñece e aplica as normas de uso do S e do X

nas linguas galega e castelá.

B3.7. Recoñecer, explicar e usar con

corrección as categorías gramatcais

seguintes: pronomes persoais átonos,

ierbo, preposición, adierbio e

conxunción

B3.7.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramatcais

 pronomes persoais átonos, ierbo, preposición, 
adierbio

e conxunción) nos textos, utliza este coñecemento para

corrixir erros.

B3.8. Comprender e utlizar estratexias

para inducir as regras de concordancia

e as funcións sintáctcas de suxeito e

predicado.

B3.8.1. Coñece as funcións sintáctcas do suxeito e

predicado, utliza este coñecemento para corrixir erros.

B3.9. Coñecer expresións e iocabulario

de uso frecuente, referido a obxectos

do contorno inmediato, situacións e

actiidades cotás e necesidades básicas.

B3.9.1. Utliza un iocabulario amplo e preciso para

expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación.

B3.10. Recoñecer e usar correctamente

as relacións de sinonimia, polisemia e

antonimia

B3.10.1. Recoñece e usa correctamente sinónimos,

antónimos e palabras polisémicas.

B4.1. Coñecer a realidade plurilingüe de

España, a distribución xeográfca das

súas linguas e dos dialectos, as súas

orixes históricas e algúns dos seus trazos

B4.1.1. Localiza nun mapa as linguas de España e explica

algunha das súas característcas diferenciais, 
comparando

iarios textos; recoñece as súas orixes históricas e 
describe



diferenciais. algúns dos seus trazos diferenciais.

B5.7. Comparar textos pertencentes

a diferentes xéneros e subxéneros,

sinalando as coincidencias e diferenzas,

tanto estruturais coma formais.

B5.7.1. Compara textos pertencentes aos diferentes

xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto

estruturais coma formais.

CCL

B5.7.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero

pero a diferentes subxéneros, sinalando as 
coincidencias e

diferenzas, tanto estruturais coma formais.

B5.12. Valorar a lectura como fonte de

pracer.

B5.12.1. Goza coa lectura de textos literarios.

1.5.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. ESA

Módulo 4. Ámbito de comunicación

María José Mon 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que

faciliten a lectura comprensiia e crítca

dos textos.

B2.1.4. Deduce información global do texto a 
partr de

contdos explícitos e implícitos.

B2.2. Comprender e interpretar textos

escritos propios da iida cotá pertencentes

ao ámbito laboral, administratio, xurídico

e comercial.

B2.2.1. Identfca a intención comunicatia, o 
tema e os

subtemas de escritos propios da iida cotá 
relacionados co ámbito laboral, administratio e 
comercial.

B2.2.2. Comprende, interpreta e ialora textos 
propios

da iida cotá pertencentes a distntos ámbitos: 
currículo,

carta de presentación, solicitude ou instancia, 
carta de



reclamación.

B2.4. Comprende e interpreta textos

xornalístcos de opinión: carta ao director,

editorial, columna e artgo de opinión.

B2.4.1. Diferencia os trazos característcos dos 
textos

xornalístcos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artgo de opinión.

.

B2.7. Empregar estratexias e técnicas

axeitadas para producir escritos

adecuados, coherentes e ben

cohesionados desde o punto de iista

comunicatio  planifcación, organización,

redacción e reiisión).

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os contdos 
en unidades sintáctcas consecutias e 
encadeadas con conectores e outros elementos 
de cohesión.

B2.7.4. Coñece as regras ortográfcas e as normas

morfosintáctcas e sériese das ferramentas 
lingüístcas ao seu alcance  correctores, 
dicionarios e gramátcas) para aplicalas 
correctamente.

B3.1. Recoñecer e explicar os ialores de

léxico preciso de diferentes categorías

gramatcais, así como da fraseoloxía.

B3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e
preciso de diferentes categorías gramatcais.

B3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía 
diiersa da

lingua galega nas súas producións orais e 
escritas.

B3.2. Recoñecer e explicar os

procedementos de creación de palabras,

os ialores dos morfemas e as súas

posibilidades combinatorias para

crear noios termos e identfcar a súa

procedencia grega ou latna.

B3.2.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras.

B3.2.2. Crea palabras noias utlizando os 
procedementos de creación léxica.

B3.2.3. Recoñece os ialores de prefxos e sufxos 
e as súas posibilidades combinatorias para crear 
noias palabras.

B3.4. Aplica e ialora as normas

ortográfcas e morfolóxicas das linguas

galega e castelá.

B3.4.1. Aplica correctamente as normas 
ortográfcas e

morfolóxicas das linguas galega e castelá nos 
discursos

orais e escritos.

B3.4.2. Recoñece o ialor funcional e social das 



normas

ortográfcas e morfolóxicas das linguas galega e 
castelá.

B4.1. Valorar as linguas como medios

de relación interpersoal e de sinal de

identdade dun pobo.

B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identdade dun pobo, e 
argumenta fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura.

B4.2. Apreciar o plurilingüísmo como

expresión da riqueza cultural da

humanidade.

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo inclusiio, desde a 
lingua

propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso propio a 
súa postura.

B4.4. Describir e analizar a situación

sociolingüístca de Galicia atendendo á

presenza da lingua galega nos principais

ámbitos e contextos sociais e priiados.

B4.4.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica

básica en materia lingüístca.

B4.4.2. Describe acertadamente con criterios

sociolingüístcos a situación galega actual.

B4.8. Recoñecer e ialorar os principais

fenómenos que caracterizan as

iariedades xeográfcas, diastrátcas

e diafásicas da lingua galega e da

función da lingua estándar. Recoñecer

interferencias habituais.

B4.8.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as iariedades xeográfcas da lingua 
galega.

B4.8.2. Recoñece os trazos da iariedade estándar
da lingua galega.

B4.8.3. Valora a lingua estándar como iariedade 
unifcadora. Recoñece interferencias habituais 
entre as dúas linguas ofciais.

B4.8.4. Valora as iariedades xeográfcas da lingua
galega como símbolo de riqueza lingüístca e 
cultural e rexeita fundamentadamente calquera 
prexuízo sobre a iariación diatópica.

B4.8.5. Recoñece as iariedades diastrátcas e 
diafásicas da lingua galega e describe o infuxo da
situación sociolingüístca nelas.

B5.1. Identfcar e comprender os distntos

períodos e xeracións das literaturas en

galego e en español dos séculos XX e

B5.1.1. Identfca os distntos períodos e 
xeracións das

literaturas en galego e en español dos séculos XX 
e XXI.



XXI. B5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distntos

períodos das literaturas en galego e en español 
dos séculos XX e XXI.

B5.6. Crear ou recrear textos de intención

literaria partndo das característcas

dos textos traballados na aula co fn de

deseniolier o gusto pola escrita e a

capacidade de expresión dos sentmentos

e xuízos.

B5.6.1. Crea ou recrea textos de intención 
literaria partndo das característcas dos textos 
traballados na aula.

B5.6.2. Deseniolie o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e
regular os sentmientos e xuízos.

1.5.- Estándares de aprendizaxe e competencia imprescindibles. Literatura 
universal 1º BAC 

María José Mon 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1 
Ler e comentar  fragmentos, antoloxías e obras 
completas signifcatias da  literatura uniiersal.

1.1. Lee e analiza textos literarios uniiersais de 
distntas épocas, interpretando o seu 
contdo de acordo cos coñecementos 
adquiridos sobre temas e formas literarias, 
así como etapas e autores signifcatios.

B1. 2. Establecer  relacións entre as obras 
literarias e o resto das artes.

1.2. Establece relacións signifcatias entre a 
literatura e e o resto das artes, interpretando de 
maneira crítca algunhas obras ou fragmentos 
signifcatios adaptados a outras manifestacións 
artstcas, analizando as relacións ou similitudes e
diferencias entre as diferentes linguaxes 
expresiias.

B1.3
Obseriar, recoñecer e ialorar a eiolución de 
temas e formas creados pola literatura nas 
diiersas formas artstcas da cultura uniiersal. 
Selecionar e analizar  exemplos representatios. 
Superar  estereotpos   de xénero, clase, crenzas, 
etc.)

1.3 . Explica os cambios signifcatios na 
concepción da literatura e dos xéneros literarios, 
relacionándoos co conxunto de circunstancias 
históricas, sociais e culturais .



1.6.- Estándares de aprendizaxe e competencia imprescindibles. 2º ESO

Ana Carrera

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares Competencias
clave

B2.2 B2.2 LCLB2.2.1 CCL

B2.2 B2.2 LCLB2.2.2. CMCCT

B3.6 B3.5 LCLB3.5.1 CCL

B2.2. B2.2 LCLB2.2.1 CCL

B2.2. B2.2. LCLB2.2.2 CMCCT

B3.4 B3.3 LCLB3.3.1

B3.5 B3.4 LCLB3.4.1 CCEC

1.7.-  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 2º 
Bacharelato.

 María Concepción Roca Constenla       

                           CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

 B2.1. Comprender e producir textos expositivos e argumentati-
vos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou
empresarial,  identificando a intención  do emisor,  resumindo o
seu contido, diferenciando a idea principal e explicando o modo
de organización. 

 LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de
carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educa-
tivo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a in-
tención comunicativa do emisor e a súa idea principal. 

 LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumen-
tativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou
empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias.

 LCL2B2.1.3.  Analiza  a estrutura de textos expositivos e argu-
mentativos  procedentes  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional ou empresarial, identificando os tipos de conectores
e organizadores da información textual.

 LCL2B2.1.4.  Produce textos expositivos e argumentativos pro-



pios usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, or-
ganizando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e
respectando as normas ortográficas e gramaticais,  e revisa a
súa produción escrita para mellorala.

 B2.2.  Escribir  textos  expositivos  e  argumentativos  propios  do
ámbito educativo con rigor, claridade e corrección, empregando
argumentos adecuados e convincentes, e axustando a súa ex-
presión á intención comunicativa e ao resto das condicións da
situación comunicativa.

 LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con ri-
gor, claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando os
coñecementos gramaticais  e pragmáticos,  para mellorar  a ex-
presión escrita.

 LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expre-
sión ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito dis-
cursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), empregando os
recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso
de coloquialismos.

 B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos pro-
pios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empre-
sarial, identificando os seus trazos formais característicos e rela-
cionando as súas características expresivas coa intención co-
municativa e co resto dos elementos da situación comunicativa.

 LCL2B2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semán-
ticos e pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou ar-
gumentativo  procedente  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical
adecuada e pondo de manifesto a súa relación coa intención co-
municativa do emisor e cos trazos propios do xénero textual.

 LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramati-
cais (substitución pronominal, uso reiterado de determinadas es-
truturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánti-
cos (substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reite-
racións léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos es-
critos.

 LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (es-
tilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) presen-
tes en textos expositivos e argumentativos, así como a súa fun-
ción no texto. 

 B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das cate-
gorías gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos textos.

 LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das cate-
gorías gramaticais,  en relación coa intención comunicativa do
emisor,  coa  tipoloxía  textual  seleccionada  e  con outros  com-
poñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

 LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en
contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializa-
do da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou
expresións clixé.

 B3.3. Identificar e explicar os niveis de significado das palabras
ou expresións en función da intención comunicativa do discurso
oral ou escrito en que aparecen.

 LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o significado de palabras
ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotati-
vo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor.

 LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semán-
ticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, poli-
semia e homonimia) como procedemento de cohesión textual.

 B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas
dun texto, sinalando as conexións lóxicas e semánticas que se
establecen entre elas.

 LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a rela-
ción funcional e de significado que establecen co verbo da ora-
ción principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada.



 B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos
enunciados para a realización, a autoavaliación e a mellora de
textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do
coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua.

 LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e escritos incorpo-
rando  estruturas  sintácticas  variadas  e  aplicando  os  coñece-
mentos adquiridos para a revisión e a mellora destes.

 LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estru-
turas sintácticas dos enunciados para a realización, autoavalia-
ción e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando con-
ciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso
correcto da lingua.

 B3.6. Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua
á comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto
tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional
e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de ob-
xectividade  e  subxectividade;  referencias  deícticas  temporais,
espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención co-
municativa do emisor e o resto dos elementos da situación co-
municativa.

 LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as características lin-
güísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos
ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, rela-
cionando  os  usos  lingüísticos  coa  intención  comunicativa  do
emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa, e uti -
lizando a análise para afondar na comprensión do texto.

 LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime
verbal, ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de me-
llorar a expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.

 B3.7. Explicar a forma de organización interna dos textos expo-
sitivos e argumentativos.

 LCL2B3.7.1.  Recoñece,  explica  e  utiliza  en  textos  propios  e
alleos as formas de estruturar os textos expositivos e argumen-
tativos.

 B3.8. Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produ-
ción e recepción dun texto, recoñecendo a importancia que para
a  súa  comprensión  teñen  os  coñecementos  previos  que  se
posúen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con el. 

 LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de lectura de obras
de diferente tipo, xénero, etc., e as súas experiencias persoais
en relación co novo texto, para chegar a unha mellor compren-
sión e interpretación deste.

 B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así como
os autores e obras máis significativos.

 LCL2B4.1.1.  Desenvolve  por escrito  con coherencia e correc-
ción as características temáticas e formais dos principais move-
mentos do século XX ata os nosos días, mencionando os auto-
res e obras máis representativas.

 B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia
da literatura do século XX ata os nosos días, identificando as ca-
racterísticas temáticas e formais, en relación co contexto, o mo-
vemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e
constatando a evolución histórica de temas e formas.

 LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de
obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o
contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que
pertence.

 LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a
evolución de temas e formas.

 B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatu-
ra do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que
manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico
e cultural.

 LCL2B4.3.1.  Interpreta  de  xeito  crítico  fragmentos  ou  obras
completas significativos da literatura do século XX ata os nosos
días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra
co seu contexto histórico, artístico e cultural.

 B4.4. Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura
do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, cla-
ridade e coherencia, e achegando unha visión persoal.

 LCL2B4.4.1. Desenvolve por escrito un tema da historia da lite-
ratura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con ri-
gor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha vi-



sión persoal.

Actividades 2º BAC. 3ª Avaliación

Realizáranse actividades de repaso e reforzo dos contados da 1ª e 2ª avaliación e
actividades de ampliación para completar os diferentes aspectos establecidos 
polo grupo de traballo da CIUGA cara a realización das probas ABAU

1.8.-  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 4º ESO

 María Concepción Roca Constenla  

         
                           CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en dife-
rentes soportes e formatos.

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a es-
trutura e a intención comunicativa de textos escritos propios dos
ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con
organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada (na-
rración, exposición, etc.), a organización do contido e o formato
utilizado.

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísti-
cos informativos e de opinión (noticias, reportaxes, editoriais, ar-
tigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e crítica).

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non
verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario proce-
dente dos medios de comunicación.

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relacióna-
as entre si e co contexto, secuénciaas e deduce informacións ou
valoracións implícitas.

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou
pequenos  fragmentos  extraídos  dun  texto  en  función  do  seu
sentido global.

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a información dada en es-
quemas,  mapas  conceptuais,  diagramas,  gráficas,  fotografías,
etc.

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera
tipo de textos ou obras literarias a través dunha lectura reflexiva
que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, res-
pectando sempre as opinións dos demais.

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo
sobre aspectos parciais ou globais dun texto.

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado
dun texto.

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para pro- LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escri-



ducir textos adecuados, coherentes e cohesionados. tos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.).

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enun-
ciados en secuencias lineais  cohesionadas,  e respectando as
normas gramaticais e ortográficas. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas
co contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, or-
tografía, gramática e presentación).

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos
ámbitos persoal, educativo, social e laboral.

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos,
descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, adecuán-
dose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada.

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escri-
tos. 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo
as ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas
cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as palabras do
texto.

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estrutu-
ren o contido dos textos traballados. 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos elementos visuais
que poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.).

B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren de-
terminadas categorías gramaticais en relación coa intención co-
municativa  do  texto  onde  aparecen,  con  especial  atención  a
adxectivos, determinantes e pronomes.

LCLB3.1.1.  Explica  os  valores  expresivos  que  adquiren  algúns
adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa intención
comunicativa do texto onde aparecen.

B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites ora-
cionais para recoñecer a estrutura das oracións compostas. 

LCLB3.6.1.  Transforma  e  amplía  oracións  simples  en  oracións
compostas,  usando  conectores  e  outros  procedementos  de
substitución para evitar repeticións.

LCLB3.6.2.  Recoñece a palabra nuclear que organiza sintactica-
mente e semanticamente un enunciado, así como os elementos
que se agrupan arredor dela.

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a
observación, reflexión e explicación sintáctica.

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver proble-
mas de comprensión e expresión de textos orais e escritos e
para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e
alleos.

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando co-
rrectamente as normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo
o seu valor social para obter unha comunicación eficiente.



B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con
especial  atención  ás  estruturas  expositivas  e  argumentativas,
para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais,
con especial atención ás expositivas e argumentativas, e utilíza-
as nas propias producións orais e escritas.

LCLB3.8.2.  Coñece os elementos da situación comunicativa que
determinan os usos lingüísticos (tema,  propósito,  destinatario,
xénero textual, etc.).

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de
textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa inten-
ción comunicativa e o contexto en que se producen.

LCLB3.8.4.  Recoñece  nun  texto  os  procedementos  lingüísticos
para a expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións
propias.

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e  usar nas produ-
cións propias  orais  e  escritas  os conectores  textuais  e  os
principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais
como léxicos.

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un proce-
demento de cohesión textual.

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores
de causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os me-
canismos gramaticais e léxicos de referencia interna que propor-
cionan cohesión a un texto.

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da lite-
ratura española e universal de todos os tempos e da literatura
xuvenil.

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e auto-
nomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás súas afec-
cións.

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o
contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa aten-
ción e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio es-
tético perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura.

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas
vertentes: como fonte de acceso ao coñecemento e como instru-
mento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferen-
tes aos nosos, reais ou imaxinarios.

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións
cos/coas compañeiros/as.

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século
XVlll aos nosos días, recoñecendo a intención do/da autor/a, o
tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e relacio-
nando o seu contido co contexto sociocultural e literario da épo-
ca, ou doutras épocas, e expresando a relación con xuízos per-
soais razoados.

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios re-
presentativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días,
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a
linguaxe literaria.

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención
do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas,
emitindo xuízos persoais razoados.

B4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa.

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir
de modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con
intención lúdica e creativa.

LCLB4.5.2.  Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento
de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios
sentimentos.



     

2. AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN.
  A avaliación e cualificación adáptase tendo en consideración que se realizará 
sobre as aprendizaxes dos dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 
actividades de reforzo e recuperación de aprendizaxes levadas a cabo dende a 
declaración do estado de alarma polo Real Decreto 46322020, sempre e cando 
estas últimas beneficien ao alumnado.

Os procedementos e  criterios de AVALIACIÓN da 1ª e 2ª avaliación son os
recollidos na programación didáctica do curso 201922020.

Criterios de cualificación final: 

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Actividades remitidas ao alumnado que inclúen: léxico, gramática, 
ortografía, literatura, lingua e sociedade, tipoloxía textual.

Teranse en conta as actividades de repaso e reforzo realizadas de forma 
non presencial e2ou as actividades específicas de recuperación que foron 
enviadas aos alumnos durante o periodo de suspensión das clases.
Para obter unha cualificación positiva (un 5), o alumno deberá ter 
entregadas, como mínimo, o 50% das actividades propostas, 
correctamente realizadas e entregadas en forma e plazo

O Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas  considérase que ten a materia 
aprobada. Levará a nota da 2ª avaliación, excepto, se a media da 1ª e 2ª 
avaliación é superior. A nota final non será en ningún caso inferior á da 2ª 
avaliación

          Ademáis, poderase engadir ata 1 punto polas actividades de repaso e
reforzo realizadas de forma non presencial, tendo en conta a seguinte prcentaxe:

- Realización de todas as tarefas: 40%

- Realización satisfactoria das mesmas 40%



-  Entregadas no prazo marcado 20%

Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Actividades remitidas ao alumnado que inclúen: léxico, gramática, 
ortografía, literatura, lingua e sociedade, e lingüística textual.

Teranse en conta as actividades de repaso e reforzo realizadas de forma 
non presencial e2ou as actividades específicas de recuperación que foron 
enviadas aos alumnos durante o periodo de suspensión das clases.
Para obter unha cualificación positiva (un 5), o alumno deberá ter 
entregadas, como mínimo, o 50% das actividades propostas, 
correctamente realizadas e entregadas en forma e plazo.

O alumnado seguirá os procedementos de recuperación das avaliacións 
suspensas cumprindo os prazos indicados

A nota do procedemento de recuperación substituirá á da avaliación 
suspensa sempre que sexa superior a esta.

No caso de ter recuperada2s a2as avaliación2s suspensa2s aplicarase o 
procedemento exposto para os alumnos aprobados, en caso contrario, 
a cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións

En ambos casos, o mesmo que os alumnos aprobados na avaliación 
ordinaria, poderán engadir ata un punto á cualicación final.

Avaliación de materias pendentes

O alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas da materia pendente, 
considérase que ten a materia aprobada. Levará a nota da 2ª avaliación, excepto, 
se a media da 1ª e 2ª avaliación é superior. A nota final non será en ningún caso 
inferior á da 2ª avaliación

 Alumnado con algunha avaliación suspensa da materia pendente:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



Actividades remitidas ao alumnado que inclúen: léxico, gramática, 
ortografía, literatura, lingua e sociedade, tipoloxía textual.

Teranse en conta as actividades de repaso e reforzo realizadas de forma 
non presencial e2ou as actividades específicas de recuperación que foron 
enviadas aos alumnos durante o periodo de suspensión das clases.
Para obter unha cualificación positiva (un 5), o alumno deberá ter 
entregadas, como mínimo, o 50% das actividades propostas, 
correctamente realizadas e entregadas en forma e plazo

O alumnado seguirá os procedementos de recuperación da2s avaliación2s 
suspensa2s cumprindo os prazos indicados.

A nota do procedemento de recuperación substituirá á da avaliación 
suspensa sempre que sexa superior a esta.

Avaliación de alumnos do ámbito de comunicación dos módulos 2 e 4 
ESA.

Debido a que estes cursos teñen unha duración cuadrimestral a suspensión
das clases presenciais a mediadios de marzo provocou que praticamente estes 
cursos estivesen empezando a desenvolverse polo que a súa avaliación farase 
tendo en conta a observación do alumnado na aula, a través da realización das 
diferentes actividades. Debido tamén a isto as nota que se poderá acadar polas 
actividades e o seguimento do curso feito desde a casa de maneira telemática 
terá un peso maior na calificación, podendo sumar ata un máximo de  3 puntos, 
tendo en conta a realización das mesmas, a resolución satisfactoria e a entrega 
dentro do prazo acordado.

O contacto con estes alumnos faise a través da aula virtual e do correo 
electrónico.

Proba extraordinaria de setembro:



ESO e 1º BACH: Proba escrita cunha estrutura e contidos similares ás 
feitas durante os dous primeiros trimestres

2º BACH: modelo exame ABAU.

3.  METODOLOXÍA  E  ACTIVIDADES  DO  TERCER
TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzó, e, no seu caso, ampliación).

Actividades: Exercicios  autoavaliables  de  gramática,  léxico,  ortografía  e
gramática textual.

-  Probas que deben entregar, sobre os exercicios anteriores.

-  Resumos de textos.

-  Esquemas de Literatura.

-  Lecturas recomendadas de fragmentos literarios, artigos periodísticos e
relatos.

- Videoconferencias

- Comentarios de textos

Metodoloxía: Se van colgando actividades nas respectivas aulas virtuales, cuxa 
conectividad  é seguida pola profesora para, no seu caso, avisar do absentismo 
ao tutor correspondente. Todas elas con un plazo de entrega e de consulta de 
dúbidas..

As actividades de ampliación, non avaliables, son lecturas recomendadas de 
artigos periodísticos, fragmentos literarios e relatos. 

Materias e recursos:  

- Libros de texto utilizados durante o curso, edit. Vicens Vives,  Oxford.
(consulta).



- Aulas virtuales.

-  Plataforma Edixgal, Netex

- Plataforma Abalar.Recursos educativos.

- Guías electrónicas IES S. Clemente.

-  Videoconferencias e presentacións digitáis.

- Plataforma CIUG

-  Correo electrónico

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

- Información ao alumnado e ás familias: Infórmase ao alumnado por medio da 
aula virtual, e ás familias pola publicación deste documento na páxina web do 
centro.

-  Correo electrónico cos tutores, os alumnos e as  familias.

- Mensaxes e foro aula virtual.

- Chamadas telefónica e whats cos alumnos e tutores.

Observación: a estas alturas o alumnado da materia ten conectividade aos 
medios empregados (algún alumno que se detectou con problemas foi posto en 
coñecemento da dirección a través dos titores)Na aula virtual do centro 
pódense atopar todos os materiais de repasor aś como as actividades 
propostasr que se van secuenciando semanalmente. A entrega de tarefas aś 
como os cuestionarios fanse por medio de dita aula virtual ou o correo 
electrónico. O alumnado ten a súa disposición para resolver as dúbidas e 
contactar co profesor as seguintes ferramentas: mensaxeŕa interna da aula 
virtualr foro de dúbidasr correo electrónico do profesor e titoŕa telefónica.

ANEXO MODIFICACIÓNS ACIS DEPARTAMENTO
DE LINGUA CASTELÁ



ADAPTACION DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 201922020

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 
2019220, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

Centro: IES Foz

Materia: Lingua castelá



ANA RITA VAZ RIBEIRO 1ºB AC

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade.



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

 2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes iariadOS

2.1.1. Le, con precisión, diferentes tpos de textos apropiados á súa idade 
con ielocidade, fuidez e entoación adecuada.

2.1.2. Descodifca con precisión e rapidez todo tpo de palabras

2.2. Comprender distntos tpos de textos adaptados á idade e utlizando 
a lectura como medio para ampliar o iocabulario e fxar a ortografa 
correcta.

2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identfca as ideas principais e 
as secundarias dos textos de diferente tpoloxía, do ámbito escolar e 
social, a partr da lectura dun texto

2.4. Resumir un texto lido refectndo a estrutura e destacando as ideas 
principais e secundarias nos distntos tpos de textos.

2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identfca os elementos 
característcos dos diferentes tpos de texto

3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicatias con 
coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando as regras 
ortográfcas coidando a caligrafa, orde e presentación.

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da iida 
cotá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, 
notcias, desccripcións,, narracións, anuncios publicitariosssinxelos e 
cunha guía

3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distnta índole: planifcación, textualización, reiisión e 
reescritura e corrección, reiisándoos para melloralos.

3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográfcas propias do niiel

4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramátca  categorías gramatcais), o iocabulario  formación e signifcado
das palabras e campos semántcos), así coma as regras de ortografa para 
faiorecer unha comunicación máis efcaz

4.1.1. Identfca todas as categorías gramatcais pola súa función na 
lingua: presentar ao nome, substtuír ao nome, expresar característcas 
do nome, expresar accións ou estados

4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e 
compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicatio e 
subxuntio de todos os ierbos

4.1.3. Diferenza familias de palabras

4.2. Deseniolier as destrezas e competencias lingüístcas a traiés do uso 
da lingua

4.2.1. Identfca e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 
homónimas,frases feitas, siglas e abreiiaturas.

4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefxos e sufxos e crea palabras 



deriiadas.

4.2.3. Identfca e clasifca os diferentes tpos de palabras nun texto

4.4. Deseniolier estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a 
traiés do coñecemento da lingua.

4.4.2. Utliza correctamente as normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.

4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifca as 
palabras dun texto

4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.

4.4.5. Aplica as normas do uso da tl.

4.4.6. Utliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias

5.2. Integrar a lectura expresiia e a comprensión e interpretación de 
textos literarios narratios, líricos e dramátcos na práctca escolar e 
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe literaria  metáforas, 
personifcacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as 
principais coniencións formais dos xénero

5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narratios de tradición oral, 
literatura infantl, adaptacións de obras clásicas e literatura actual

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
reiisión dos traballos realizados ao longo de todo o curso e exames do 1º e 
2º trimestre

Instrumentos:: diario de aula,  exames 1º e 2º trimestre

Cualifcación fnal
A cualifcación fnal será obtda da media da 1ª e 2ª aialiación posto que 
neste 3º trimestre non se poido dar noios contdos noios pola difcultade 
para contactar cos alumnos



3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades FICHAS DE REPASO DOS CONTIDOS TRABALLADOS AO LONGO DO 1º E 2º 
TRIMESTRE

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E ABALAR

Materiais e recursos FICHAS DE ELABORACIÓN PROPIA

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Comunicación a traiés do ttor do curso e profesor de área.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

OBSERVACIÓNS: Debido a suspensión da actiidade lectia de forma presencial e a 
difcultade para contactar cos alumnos non se puideron deseniolier tódolos obxectios e 
contdos sinalados na AC do curso 2019-2020, polo que sería coniinte que o iindeiro curso 
comezase co desenioliemento dos contdos non traballados.

A mestra de PT

M.ª José Nieto García

IKER PALEO URÍA 1ºB AC

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.



3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade.

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



B2.1. Ler e comprender, diferentes textos, con fuidez e entoación 
adecuada.

2.1.1. Le diferentes tpos de textos apropiados á súa idade con 
ielocidade, fuidez e entoación adecuada.

2.1.3. Comprende información global e específca en textos de diferente 
tpoloxía do ámbito escolar e social:

2.1.4. Resume textos lidos de diferente tpoloxía e adecuados a súa idade

3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicatias, con coherencia, aplicando as regras ortográfcas e 
coidando a caligrafa, a orde e a presentación

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da iida 
cotá e do ámbito social e escolar

3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramatcais e ortográfcas.

3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafa clara e limpeza.

3.3. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distnta índole: planifcación, textualización, reiisión e 
reescritura, utlizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da información, redactando os seus textos con 
claridade, precisión e corrección e aialiando, coa axuda de guías, as 
producións propias e alleas

3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográfcas propias do niiel nos seus textos escritos.

3.3.5. Amosa na eiolución dos seus escritos interese e esforzo por 
escribir correctamente de forma persoal.

3.5. Elaborar proxectos sobre diferentes temas do área 3.5.2. Elabora con creatiidade textos do seu interese: contos, anuncios, 
rimas, cancións, cómics, carteissfacendo ilustracións e buscando imaxes 
dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación

3.7. Utlizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación de modo 
efciente e responsable para presentar as súas producións

3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 
información

4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a 
gramátca  categorías gramatcais), o iocabulario  formación e signifcado
das palabras e campos semántcos), así coma as regras de ortografa para 
faiorecer unha comunicación máis efcaz

4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramatcais pola súa función na 
lingua: presentar ao nome, substtuír ao nome, expresar característcas 
do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras

B4.2. Deseniolier as destrezas e competencias lingüístcas a traiés do 
uso da lingua

4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, 
homófonos, frases feitas na súa expresión oral e escrita.

4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefxos e sufxos e crea palabras 
deriiadas.

4.2.3. Identfca e clasifca os diferentes tpos de palabras nun texto

B4.4. Deseniolier estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita 
a traiés do coñecemento da lingua

4.4.2. Utliza correctamente as normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita



4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifca as palabras dun texto.

4.4.4. Utliza os signos de puntuación nas súas producións escritas.

4.4.5. Aplica as normas do uso da tl nos textos de elaboración propia.

4.4.6. Utliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:
reiisión dos traballos realizados ao longo de todo o curso

Instrumentos: diario de aula,  exames 1º e 2º trimestre

Cualifcación fnal

A cualifcación fnal será obtda da media da 1ª e 2ª aialiación posto que 
neste 3º trimestre non se poido dar noios contdos noios pola difcultade 
para contactar cos alumnos

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades FICHAS DE REPASO DOS CONTIDOS TRABALLADOS AO LONGO DO 1º E 2º 
TRIMESTRE

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E ABALAR

Materiais e recursos FICHAS DE ELABORACIÓN PROPIA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Comunicación a traiés do ttor do curso e profesor de área

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

OBSERVACIÓNS: Debido a suspensión da actiidade lectia de forma preseencial e a 
difcultade para contactar cos alumnos non se puideron deseniolier tódolos obxectios e 
contdos sinalados na AC do curso 2019-2020, polo que sería coniinte que o iindeiro curso 
comezase co desenioliemento dos contdos non traballados.

A mestra de PT

M.ª José Nieto García

LUIS DAVID MACHADO CONCEICAO 1ºB AC

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade.



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

2.1. Ler en ioz alta e en silencio, diferentes textos. 2.1.1. Le en silencio e en ioz alta, sen difcultade e con certa 
expresiiidade, diferentes tpos de textos apropiados á súa idade

2.2. Comprender distntos tpos de textos adaptados á idade e utlizando 
a lectura como medio para ampliar o iocabulario e fxar a ortografa.

2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tpoloxía, adecuados a súa idade 
e refectndo a estrutura e destacando as ideas principais

2.3. Utlizar estratexias para a comprensión de textos sinxelos de diiersa 
tpoloxía.

2.3.2. Identfca as palabras claie dun texto.

 2.3.3. Actia coñecementos preiios axudándose deles para comprender 
un texto

3.1. Producir textos segundo un modelo con diferentes intencións 
comunicatias, aplicando as regras ortográfcas e coidando a caligrafa, 

3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utlizando elementos de 



orde e presentación. cohesión básicos e respectando as normas gramatcais e ortográfcas 
básicas.

3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafa clara e limpeza: eiitando 
riscos, inclinación de liñas etc

4.2. Deseniolier as destrezas e competencias lingüístcas a traiés do uso 
da lingua

4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou 
frases feitas na expresión escrita.

4.2.2. Recoñece prefxos e sufxos e é capaz de crear palabras deriiadas.

4.2.3. Identfca e clasifca os diferentes tpos de palabras nun texto.

B4.4. Deseniolier estratexias para mellorar a comprensión escrita a 
traiés do coñecemento da lingua

B4.4.1. Utliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso.

 Utliza regras básicas de ortografa. Regras de acentuación. Signos de 
puntuación.

B4.4.2. Utliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de 
número na expresión escrita.

B4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifca as palabras dun texto.

B4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.

B4.4.5. Aplica as normas de uso da tl nos seus textos escritos.

B4.4.6. Utliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:reiisión dos traballos realizados ao longo de todo o curso



Instrumentos: diario de aula,  exames 1º e 2º trimestre

Cualifcación fnal

A cualifcación fnal será obtda da media da 1ª e 2ª aialiación posto que neste
3º trimestre non se poido dar noios contdos noios pola difcultade para 
contactar cos alumnos

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actvidades FICHAS DE REPASO DOS CONTIDOS TRABALLADOS AO LONGO DO 1º E 2º 
TRIMESTRE

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E ABALAR

Materiais e recursos FICHAS DE ELABORACIÓN PROPIA

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Comunicación a traiés do ttor do curso e profesor de área

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

OBSERVACIÓNS: Debido a suspensión da actiidade lectia de forma presencial e a 
difcultade para contactar cos alumnos non se puideron deseniolier tódolos obxectios e 
contdos sinalados na AC do curso 2019-2020, polo que sería coniinte que o iindeiro curso 
comezase co desenioliemento dos contdos non traballados.

A mestra de PT

M.ª José Nieto García



MIGUEL ÁNGEL TEJEDO 2ºB AC

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade.



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

 2.1. Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos
escritos de soportes iariadOS

2.1.1. Le, con precisión, diferentes tpos de textos apropiados á súa idade
con ielocidade, fuidez e entoación adecuada.

2.1.2. Descodifca con precisión e rapidez todo tpo de palabras

2.2. Comprender distntos tpos de textos adaptados á idade e utlizando a
lectura como medio para ampliar o iocabulario e fxar a ortografa correcta.

2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identfca as ideas principais e as
secundarias dos textos de diferente tpoloxía, do ámbito escolar e social, a partr

da lectura dun texto

2.4. Resumir un texto lido refectndo a estrutura e destacando as ideas
principais e secundarias nos distntos tpos de textos.

2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identfca os elementos característcos
dos diferentes tpos de texto

3.1. Producir textos con diferentes intencións comunicatias con coherencia,
respectando a súa estrutura e aplicando as regras ortográfcas coidando a

caligrafa, orde e presentación.

3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da iida 
cotá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, 
notcias, desccripcións,, narracións, anuncios publicitariosssinxelos e 
cunha guía

3.2. Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos
escritos de distnta índole: planifcación, textualización, reiisión e reescritura e

corrección, reiisándoos para melloralos.

3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e
ortográfcas propias do niiel

4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, a gramátca
 categorías gramatcais), o iocabulario  formación e signifcado das palabras e

campos semántcos), así coma as regras de ortografa para faiorecer unha
comunicación máis efcaz.

4.1.1. Identfca todas as categorías gramatcais pola súa función na 
lingua: presentar ao nome, substtuír ao nome, expresar característcas 
do nome, expresar accións ou estados

4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e 
compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicatio e 
subxuntio de todos os ierbos

4.1.3. Diferenza familias de palabras

4.2. Deseniolier as destrezas e competencias lingüístcas a traiés do uso da 
lingua

4.2.1. Identfca e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e 



homónimas,frases feitas, siglas e abreiiaturas.

4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefxos e sufxos e crea palabras 
deriiadas.

4.2.3. Identfca e clasifca os diferentes tpos de palabras nun texto

4.4. Deseniolier estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a traiés
do coñecemento da lingua.

4.4.2. Utliza correctamente as normas de concordancia de xénero e 
número na expresión oral e escrita.

4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifca as 
palabras dun texto

4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.

4.4.5. Aplica as normas do uso da tl.

4.4.6. Utliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias

5.2. Integrar a lectura expresiia e a comprensión e interpretación de 
textos literarios narratios, líricos e dramátcos na práctca escolar e 
recoñecer e interpretar algúns recursos da linguaxe literaria  metáforas, 
personifcacións, hipérboles e xogos de palabras), e diferenciar as 
principais coniencións formais dos xénero

5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narratios de tradición oral, 
literatura infantl, adaptacións de obras clásicas e literatura actual

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Cualifcación fnal

Procedementos:
reiisión dos traballos realizados ao longo de todo o curso e exámenes do 1º e
2º trimestre.

Instrumentos:
 diario de aula,  exames 1º e 2º trimestre

A cualifcación fnal será obtda da media da 1ª e 2ª aialiación posto que 
neste 3º trimestre non se poido dar noios contdos noios pola difcultade 
para contactar cos alumnos

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)



Actvidades

FICHAS DE REPASO DOS CONTIDOS TRABALLADOS AO LONGO DO 1º E 2º 
TRIMESTRE

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E ABALAR

Materiais e recursos FICHAS DE ELABORACIÓN PROPIA

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Comunicación a traiés do ttor do curso e profesor de área.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

OBSERVACIÓNS: Debido a suspensión da actiidade lectia de forma preseencial e a 
difcultade para contactar cos alumnos non se puideron deseniolier tódolos obxectios e 
contdos sinalados na AC do curso 2019-2020, polo que sería coniinte que o iindeiro curso 
comezase co desenioliemento dos contdos non traballados.

A mestra de PT

M.ª José Nieto García



PATRICK RODRIGUEZ SANTOS 3º ESO B

ADAPTACION DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

Instrucións do 27 de abril  de 2020, da Dirección Xeral  de Educación, Formación

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do

curso  académico  2019/20,  nos  centros  docentes  da  Comunidade  Autónoma  de

Galicia.



Centro: IES Foz

Curso: 3ºB

Materia: Lingua castelá

ACI: 2ºESO



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualifcación.

3. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade.
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