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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

▪ Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo 
e laboral, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñe-
cendo a intención comunicativa do/da falante. 

▪ Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre dis-
curso e contexto. 

▪ .2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

▪ Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, ins-
trutiva, expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información rele-
vante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

▪ Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

▪ 3. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en 
diferentes soportes e formatos. 

▪ . Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención co-
municativa de textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 
laboral, e de relacións con organizacións, identificando a tipoloxía textual se-
leccionada (narración, exposición.), a organización do contido e o formato uti-
lizado. 

▪ 4. Seleccionar os coñecementos que se obteñan das biblio-
tecas ou de calquera outra fonte de información impresa en 
papel ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe 
continua. 

▪ . Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

▪  Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, 
dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc. 
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▪ Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixi-
tais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

▪ 5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

▪  Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.). 

▪ Redacta borradores de escritura. 

▪ 6. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren 
determinadas categorías gramaticais en relación coa inten-
ción comunicativa do texto onde aparecen, con especial 
atención a adxectivos, determinantes e pronomes. 

▪ . Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e pro-
nomes en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

▪ 7. Recoñecer os valores expresivos que   adquiren as formas 
verbais en relación coa intención comunicativa do texto onde 
aparecen. 

▪  Recoñece eos valores expresivos que adquiren as formas verbais en relación coa in-
tención comunicativa do texto onde aparecen. 

▪ 8. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos 
e sufixos, e as súas posibilidades de combinación para crear 
novas palabras. 

▪ Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor 
significativo dos prefixos e dos sufixos. 

▪  Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías gramaticais, 
utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

▪ 9. Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en papel como en formato dixital, para re-
solver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progre-
sar na aprendizaxe autónoma. 

▪ LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, 
resolve eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe autónoma. 

▪ 10. Explicar e describir os trazos que determinan os límites 
oracionais para recoñecer a estrutura das oracións compos-
tas. 

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

▪  Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enun-
ciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela. 

▪ Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e al-
gúns adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, substantivos e adverbios en oracións subor-
dinadas e inseríndoas como constituíntes doutra oración. 

▪ 11. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, 
con especial atención ás estruturas expositivas , para utiliza-
las nas súas producións orais e escritas. 

▪  Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención 
ás expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

▪  Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lin-
güísticos (tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

▪ Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos expositivos , re-
lacionándoos coa intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

▪  Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias 
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▪ 12. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da 
literatura española e universal de todos os tempos e da lite-
ratura xuvenil. 

próximas aos seus gustos e ás súas afeccións. 

▪  Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os as-
pectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como expe-
riencia persoal. 

▪ 13.Comprender textos literarios representativos 
desde o século XVlll ao século XX, 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. 

▪ . Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da litera-
tura desde o século XVlll ao século XX , identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre. 

 

2.  Avaliación e cualificación 

.2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos 

1
ª e

 2
ª A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

▪ Observación na aula 
das actividades 
habituais, acompañada 
do seguimento, 
supervisión e corrección 
continua e inmediata; da 
participación e 
integración no grupo, o 
traballo na aula e na 
casa, a presentación dos 
traballos escritos, o 
progreso na lectura e na 
comprensión e expresión 
oral e escrita e as 
actitudes positivas cara a 
adquisición de hábitos de 
traballo intelectual. 

▪ Probas escritas e orais 

▪ Exames escritos: tres exames por trimestre e orais. 

▪ Control de lecturas e traballo diario 
As lecturas (unha por trimestre) serán avaliadas a través de traballos 
escritos (previo guión de preguntas aportado pola profesora). 
No traballo diario inclúense os exercicios prácticos e teóricos e os  exercicios 
de redacción. 

▪ Comportamento e actitude: 

Entenderase por mal comportamento: as interrupcións as explicacións do 
docente, as chamadas de atención a un alumno/a por estar a falar cun 
compañeiro ou mal sentado; as faltas de  respecto entre compañeiros; as 
faltas de respecto ao profesor,... 

Espérase por parte do alumnado unha actitude positiva, valorándose a súa 
participación voluntaria nas actividades, o seu interese e a súa vontade e 
disposición a corrixir erros 

3
ª A

V
A

L
IA

C
IÓ

N
 

▪ Traballos  e control de 
lecturas escritos * 

▪ As actitudes positivas 
cara a  adquisición de 
hábitos de carácter 
intelectual 

▪ Traballos escritos  * 

▪ Controis de lectura de textos do libro de texto e escollidos polo docente* 

▪ A actitude positiva , o interese  e dedicación do alumnado ante a materia. 

*Cambios nos procedementos 

.2.2. Criterios para a cualificación final 

     A nota final terá en conta a media da 1ª e 2ª avaliación e se sumará  a nota da 3ª segundo o seguinte 
baremo: 5-6: 1 punto, 7-8:1,5 puntos , 9-10: 2 puntos. A nota da 3ª farase tendo en conta   o  90%  
os traballos escritos 3 o 10% a actitude e interese. 
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.2.3. Proba extraordinaria de setembro 

Consistirá nun exame  con  preguntas teóricas e prácticas. 

3.  Alumnado coa materia pendente 

.3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Non é relevante 

.3.2. Criterios de avaliación 

Non é relevante 

.3.3. Criterios de cualificación 

Non é relevante 

.3.4.   Proba extraordinaria de setembro 

Non é relevante 

4.   Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre. 

.4.1. Metodoloxía 

Atende  ás diferenzas do alumnado con actividades  escritas de repaso, reforzo e ampliación e se traballa a 
lectura comprensiva  por medio de diferentes tipo de textos: narrativos, descriptivos, literarios... 

O docente corrixe os  exercicios propostos, realiza as observacións e aclaracións necesarias e resolve as 
dúbidas  do alumnado. 

.4.2.  Actividades 

Tarefas escritas e controis de comprensión lectora. 

.4.3. Materiais e recursos 

• Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 3ºESO. Autoría: Alfredo Reina (coordinador),Emilia 
Navarro, Alicia Torres ISBN: 978-84-218-6094-6. Editorial Casals.  

• Dicionarios : dicionarios lexicográficos, de sinónimos e antónimos, etc.  

•  Fotocopias  con contidos teóricos e prácticos e  de diferentes tipos de texto (literarios, descritivos, 

expositivos...)  seleccionados pola profesora, así como fichas de traballo 

• Aula virtual y correo electrónico 

 

5.   Información e publicidade 

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos 
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible. 

As modificacións das programacións podrán ser consultadas polo alumnado na páxina web do centro. 

 

 

 

Carnota, 14 de maio, 2020 

María Ángeles Abeledo Penas 

Xefa de Departamento de Lingua Castelá e Literatura 
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