
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, 
documentándose en fontes diversas, organizando a información 
mediante esquemas, seguindo unha orde preestablecida e utilizando as 
técnicas de exposición oral e as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

      
LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas especializados, consultando 
fontes de información diversa, utilizando as tecnoloxías da información e 
seguindo unha orde previamente establecida. 
 
LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, timbre e a 
velocidade adecuados ás condicións da situación comunicativa. 
 
LCL1B1.1.3. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) 
empregando un léxico preciso e especializado e evitando o uso de 
coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 
 
 

B1.2. Sintetizar por escrito o contido de textos orais de carácter 
expositivo e argumentativo sobre temas especializados, conferencias, 
clases, charlas, videoconferencias, etc., discriminando a información 
relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de 
adquisición de coñecementos. 

 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, de temas 
especializados e propios do ámbito educativo, discriminando a información 
relevante. 
 
LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, toma notas e suscita preguntas coa 
intención de aclarar ideas que non comprendeu nunha exposición oral. 
 
 

B2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade 
e corrección ortográfica e gramatical, empregando distintas estruturas 
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

 
LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e gramatical. 
 
LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 
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comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), 
empregando un léxico preciso e especializado, e evitando o uso de 
coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 
 
 

B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de 
tema especializado, discriminando a información relevante e accesoria, 
e utilizando a lectura como un medio de adquisición de coñecementos. 

 
LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 
especializado, propios do ámbito educativo ou de divulgación científica e 
cultural, e identifica o tema e a estrutura. 
 
LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, 
propios do ámbito educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias. 
 
B2.4. Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da 
actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa realización, 
obtendo a información de fontes diversas e utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a súa realización, a súa avaliación e a súa 
mellora. 
 
LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
documentarse, consultando fontes diversas e avaliando, contrastando, 
seleccionando e organizando a información relevante mediante fichas-
resumo. 
 
LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos 
(organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina e 
bibliografía). 
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B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, artigos e 
determinantes), e explicar os seus usos e valores nos textos. 

 
LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo nun texto, en 
relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 
 
LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo nun texto, 
en relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 
 
LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun texto, en 
relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 
 
LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes nun texto, en 
relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 
seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 
 
LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo determinado e do 
indeterminado, e de calquera tipo de determinantes, en relación coa súa 
presenza ou ausencia coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía 
textual seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e contexto). 

 
 

B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e mellora 
de textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 

 
LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a 
relación entre os grupos de palabras. 
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coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias, 
contrastando as diferenzas entre elas en función da intención comunicativa 
do texto en que aparecen. 
 
LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas 
substantivas en relación co verbo da oración principal. 
 
LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas 
de relativo, identificando o antecedente que modifican. 

B3.4. Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais identificando a 
súa estrutura e os trazos lingüísticos máis importantes en relación coa 
intención comunicativa. 

 
LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos 
narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos. 
 
LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos planos 
morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, relacionando o seu 
emprego coa intención comunicativa do emisor e o resto de condicións da 
situación comunicativa. 

B3.5. Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de 
discursos orais ou escritos con adecuada coherencia e cohesión. 

 
LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa propia 
produción oral e escrita. 
 
  
LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan 
referencia ao contexto temporal e espacial, e aos participantes na 
comunicación. 
 

 
B3.7. Coñecer a orixe e a evolución das linguas de España e as súas 
principais variedades dialectais, recoñecendo e explicando os seus 
trazos característicos en manifestacións orais e escritas, e valorando a 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das linguas de 
España, así como as súas principais variedades dialectais, e valora a 
diversidade lingüística como parte do noso patrimonio cultural. 
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diversidade lingüística como parte do patrimonio cultural do noso país. 
 

 
B3.8. Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando 
interese por ampliar o seu propio repertorio verbal e evitar os 
prexuízos e estereotipos lingüísticos. 
 

LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en contextos 
comunicativos que esixen un uso formal da lingua, evitando o uso de 
coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

 
B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura e a 
análise de fragmentos e obras significativas. 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade 
Media ao século XIX. 

 
B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde 
a Idade Media ao século XlX, identificando as súas características 
temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas. 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co 
contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a. 

 
B4.3. Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas desde 
a Idade Media ao século XlX, detectando as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 
 

 
LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas desde 
a Idade Media ao século XIX. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: probas escritas, probas orais,  observación directa. 

Instrumentos: exames escritos (teóricos ou prácticos), controis de lectura, 
traballos  (individuais ou en equipo) de creación propia ou manexando 
información en distinto formato ou soporte, caderno de clase, fichas de 
exercicios, participación activa. 

Cualificación final 

  Nota media da 1ª e 2ª avaliación + ata 1,5  puntos polo teletraballo (nos 
casos     nos que o alumno entregou actividades)              

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliará dos estándares de aprendizaxe dos que 
todos os grupos do mesmo nivel foron avaliados ate o 13 de marzo. 

   Alumnado de  

        materia 

      pendente 

           (1º BAC)   

 Criterios de avaliación:  

Aplicaranse os criterios de avaliación de 1º BACHARELATO 
 

Criterios de cualificación: 
 

Nota das dúas primeiras avaliacións + ata 1,5 puntos polo traballo 
realizado desde a suspensión das clases, nos casos nos que o alumno 
entregase as actividades. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Teranse en conta os exames, o traballo desenvolvido polo alumno e as 
actividades realizadas durante o curso ( presencial e a distancia) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

  Repaso e afondamento dos contidos traballados na primeira e 
segunda   
  avaliación. 
  Ampliación de contidos básicos correspondentes á terceira avaliación 
 (morfoloxía e literatura) 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O centro contactou cos alumnos con problemas de conectividade e 
proporcionoulles unha solución, polo que todo o alumnado deste 
curso está en condicións de recibir e entregar as tarefas que se lles 
propoñen periodicamente.  
En canto á metodoloxía, a profesora  achega de xeito periódico un 
boletín con actividades. O alumno entrega as tarefas nun prazo 
sinalado e, despois de corrixilas, a profesora envía a cada alumno un 
correo coa súa valoración. Unha vez feito isto, as solucións fanse 
públicas e se dan explicacións sobre os errores cometidos. En todo 
momento a profesora está dispoñible para resolver dúbidas. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, apuntamentos, libro de lectura, caderno do alumno, 
boletín de exercicios, enlaces a páxinas web, páxina web do  instituto 
e correo electrónico.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da páxina web do instituto, 
espazo Abalar e  correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


