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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe
LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de
debates, coloquios e conversas espontáneas identificando a
información relevante, determinando o tema e recoñecendo a
intención comunicativa e a postura de cada participante, así
como as diferenzas formais e de contido que regulan os
intercambios comunicativos formais e os espontáneos.
LCLB1.3.2. Recoñece e explica as características da linguaxe
conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e
subxectividade) nas conversas espontáneas.

B1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais.

LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións particulares de
cada participante nun debate, coloquio ou conversa
espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que
utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das
demais persoas.
LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción,
intervención e cortesía que regulan os debates e calquera
intercambio comunicativo oral.

B1.6. Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito
individual ou en grupo.

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non planificadas, dentro da
aula, analizando e comparando as similitudes e as diferenzas
entre discursos formais e espontáneos.
LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do
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nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.
LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral.
LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, argumentacións,
intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e
integrando a información en oracións que se relacionen
loxicamente e semanticamente.
LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á
mellora da expresión oral, recoñecendo en exposicións orais
propias ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias,
repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e
repetición de conectores etc.).

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos,
identificando a idea principal e as secundarias, e establecendo
relacións entre elas.

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases
do texto demostrando unha comprensión plena e detallada
deste.
LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto,
integrándoo e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses
sobre el.
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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, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía
seleccionada.
B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso.

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus
escritos.
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.

B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas
posibilidades de combinación para crear novas palabras, identificando os que
proceden do latín e do grego.

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de
palabras novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos
sufixos.
LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios
a partir doutras categorías gramaticais, utilizando diversos
procedementos lingüísticos.
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LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza
sintacticamente e semanticamente un enunciado, así como os
elementos que se agrupan arredor dela.
B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional
a estrutura das oracións compostas.
entre o adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con
oracións de relativo, substantivas e adverbiais
respectivamente, transformando e ampliando adxectivos,
substantivos e adverbios en oracións subordinadas e
inseríndoas como constituíntes doutra oración.

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando
B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión
correctamente as normas ortográficas e gramaticais,
e expresión de textos orais e escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos
recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación
textos propios e alleos.
eficiente.

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en función dos ámbitos sociais,
valorando a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada momento.

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais
ou escritos en función da intención comunicativa e do seu uso
social.
LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro
adecuado a cada situación comunicativa, e aplícao nos seus
discursos orais e escritos.

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes.
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LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de
reflexión observando, analizando e explicando a relación
existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas
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(música, pintura, cine, etc.).

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas
impresións cos/coas compañeiros/as.
B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte
de acceso ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite
explorar mundos diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios.

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 relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da época,
ou doutras épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados.

B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un
traballo educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de
literatura, adoptando un punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da
información.
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LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz,
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e
potenciando a expresividade verbal.

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios
representativos 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.

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de
información para desenvolver por escrito, con rigor, claridade
e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura.
LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais
conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras
CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos: Probas escritas, probas orais, observación directa.

Avaliación

Cualificación final

Instrumentos: exames parciais, controis de lectura, traballos (individuais
ou en grupo), caderno de clase, actitude, etc.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Nota
media da 1ª e 2ª avaliación + ata un máximo de 1’5 ptos polo teletraballo.

Proba escrita na que se avaliarán os contidos traballados ata o último
Proba
exame parcial levado a cabo antes da suspensión das clases presenciais.
extraordinaria de
setembro
Criterios de avaliación: Non hai alumnos coa materia deste curso
pendente.

Alumnado de
materia
pendente

Criterios de cualificación:Non hai alumnos coa materia deste curso
pendente.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non hai alumnos coa
materia deste curso pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)
Repaso e afondamento dos contidos traballados na primeira e
segunda avaliación.
Ampliación de contidos correspondentes á terceira avaliación
(literatura, sintaxe, morfoloxía, comentario de textos).

Actividades

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. O profesorado procurará que a actividade académica
poida ser seguida incluso co emprego dun telefono móbil.
Metodoloxía: a profesora achega de xeito periódico unha serie de
actividades (algunhas serán de entrega obrigatoria e outras non). O
alumnado entrega as tarefas no prazo sinalado e , despois de
corrixilas, o profesor remite a cada alumno a súa valoración (ademais,
pode facer públicas as solucións dos exercicios). Nas actividades que
non son de entrega obrigatoria, sempre se dará unha data na que o
alumnado debería telas feitas. As solucións a estas actividades
publicaranse sempre despois da data sinalada. Por suposto,
resolveránse todas as dúbidas que xurdan, tanto das actividades de
entrega obrigatoria, como das outras ou calquera dúbida ou aspecto
da materia.

Materiais e recursos

Libro de texto, libros de lectura, caderno do alumno, caderno de
exercicios, enlace a páxinas web, correo electrónico, Aula virtual.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

O alumnado será informado a través das canles que se usan
habitualmente: aula virtual, espazo Abalar e correo electrónico.
Publicación na páxina web do centro.
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