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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
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Comunidade Autónoma de Galicia. 
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P 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
 
 
 
B1.3. Escoitar de xeito activo e 
comprender o sentido global de textos 
orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o 

sentido global de debates, coloquios e 

conversas espontáneas identificando a 

información salientable, determinando o 

tema e recoñecendo a intención comu- 

nicativa e a postura de cada participante, 

así como as diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios comunicativos 

formais e os intercambios comunicativos 

espontáneos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1.5. Aprender a falar en público, en 

situacións formais e informais, de xeito 

individual ou en grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN 

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. 
 
LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora 

guións previos á intervención oral formal, 

seleccionando a idea central e o momento 
en que vai ser presentada ao seu audito- 

rio, así como as ideas secundarias e os 

exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento. 

 
LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da lingua 

nas súas prácticas orais. 

 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as 

producións propias e alleas, mellorando 

progresivamente as súas prácticas 

discursivas. 
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B2.2. Ler, comprender, interpretar e 
valorar textos en diferentes formatos e 
soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos escritos 

propios do ámbito persoal e familiar, 

educativo ou escolar, e social (medios de 

comunicación), identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, a organización do 

contido, as marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados 

identificando a tipoloxía textual 

seleccionada, as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

 
 
 
 
 

B2.6. Escribir textos en diferentes 

soportes e formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

 
LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 

textuais nas exposicións e nas 

argumentacións. 

 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando 

termos que teñen trazos en común, 

globalizando a información e integrándoa 

en oracións que se relacionen loxicamente 

e semanticamente, evitando parafrasear o 

texto resumido. 

 
B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a 

lingua e as súas normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos textos 

propios e alleos, utilizando a 

terminoloxía gramatical necesaria para 

a explicación dos usos da lingua. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos e utiliza 

este coñecemento para corrixir erros de 

con- cordancia en textos propios e alleos. 

 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros 

ortográficos e gramaticais en textos propios 

e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de 

textos nas súas producións orais, escritas e 

audiovisuais. 
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B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura 

das palabras pertencentes ás diversas 

categorías gramaticais, distinguindo as 

flexivas das non flexivas. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os 

elementos constitutivos da palabra (raíz e 

afixos), e aplica este coñecemento á 

mellora da comprensión de textos escritos 

e ao enriquecemento do seu vocabulario 

activo. 
 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de 

formación de palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas e os 

acrónimos. 

 
 
 
 
 
 
B3.4. Recoñecer, usar e explicar os 

elementos constitutivos da ora- ción 

simple. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos 

os elementos constitutivos da oración 

simple, diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do 
suxeito como unha marca da actitude, 
obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en 
pasivas e viceversa, e explica os papeis 

semánticos do suxeito (axente, paciente e 

causa). 

 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto 

usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando os nexos adecuados e creando 

oracións novas con sentido completo. 

 

B3.5. Identificar os conectores textuais 

e os principais mecanismos de 

referencia interna presentes nos textos, 

recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso. 

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste 

e explicación) e os principais mecanismos 

de referencia interna, gramaticais (substi- 

tucións pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa función na 

organización do contido do texto. 

 
 
B3.6. Identificar a intención comu- 
nicativa da persoa que fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais 
ou escritos as formas lingüísticas que fan 
referencia ao emisor e ao receptor ou á 
audien- cia (persoa gramatical, uso de 
pronomes, suxeito axente ou paciente, 
oracións impersoais, etc.). 
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B4.5. Comprender textos literarios 

representativos da literatura da Idade 

Media ao Século de Ouro recoñecendo a 

intención do/da autor/a, relacionando 

o seu contido e a súa forma cos 

contextos socioculturais e literarios da 

época, identificando o tema, 

recoñecendo a evolución dalgúns 

tópicos e formas literarias, e 

expresando esa relación con xuízos 

persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección 

de textos literarios, en versión orixinal ou 

adaptados, e representativos da literatura 

da Idade Media ao Século de Ouro, 

identificando o tema, resumindo o seu 
contido e interpretando a linguaxe 
literaria. 

LCLB4.5.2. 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 razoa- 

dos. 

 

 
B4.6. Redactar textos persoais de 

intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con intención 

lúdica e creativa. 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos 

dados seguindo as con- vencións do xénero, 

con intención lúdica e creativa. 
 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola 
escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular 

os seus propios sentimentos. 
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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, 

proxectos audiovisuais, dramatizacións. 

 
Cualificación 

final 

 
Nota media da 1ª e 2ª avaliación + ata 1,5 puntos polo 
teletraballo do terceiro trimestre (nos casos nos que o alumo 
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 ata o 13 
de marzo. 

 
Alumnado 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os mesmos criterios que os do curso de referencia. 

 

Criterios de cualificación: 

 

Nota do parcial + 2 puntos, naqueles casos nos que o  alumno , durante o 
período de confinamento,  seguiu traballando   e entregando as tarefas 
con regularidade. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Observación directa: as impresións, relativas ao traballo e a actitude do 
alumno  recóllense nun documento  que lle serve ao  docente  para 
avaliar a actitude e a calidade do traballo realizado polos alumnos. 
 

  Probas escritas: exames, exercicios do libro e actividades elaboradas 
polo profesor e remitidas  ao alumno a través da Aula Virtual. 
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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 correspondentes á terceira 
avaliación en 3º da ESO (principalmente en literatura e 
sintaxe) 

 
 

 
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 está en condicións de recibir e entregar as 
tarefas que se lles propoñen periodicamente. 

Metodoloxía: o profesor achega de xeito periódico un 
caderno con actividades. Durante ese período está 
dispoñible para resolver dúbidas. O alumno entrega as 
tarefas nun prazo sinalado e, despois de corrixilas, o 
profesor remite a cada alumno a súa valoración. 

Na medida do posible, as tarefas están deseñadas de tal 
xeito que se o alumno dispón dun teléfono móbil con datos 
pode seguir sen problemas coa actividade académica. 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto, libros de lectura, caderno do alumno, 
caderno de exercicios, enlace a páxinas web, correo 
electrónico, Aula virtual, Edmodo, Twitter literario. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través das canles que se usan 
habitualmente: aula virtual, Edmodo, correo electrónico, 
Espazo Abalar e páxina Web do departamento. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 


