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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1.  Comprender  e  interpretar  a
intención comunicativa e a idea xeral de
textos  orais  (noticias  de  actualidade)  e
elaborar un resumo.

 LGB1.1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención comunicativa  de textos  orais  sinxelos
(noticias de actualidade). (*) (CCL,CAA)

 LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.
(*)  (CCL,CAA)

 B1.2. Extraer a intención comunicativa e a
idea  xeral  de  textos  orais  sinxelos  dos
ámbitos  social  e  educativo,  e  seguir
instrucións  para  realizar  tarefas  guiadas
de  aprendizaxe  con  progresiva
autonomía.

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos
orais do ámbito social e educativo. (*) (CCL,CAA)

 LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. (*)
(CCL,CAA)

 B1.3.  Coñecer  e apreciar  as normas de
cortesía nas intervencións orais propias e
alleas,  tanto  espontáneas  como
planificadas.

 LGB1.3.1.  Coñece  e  aprecia  as  normas  que  rexen  a  cortesía  na  comunicación  oral
(intervén  na  orde  que  lle  corresponde,  manifesta  respecto  polas  opinións  alleas  e
recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).  (CCL,CAA)

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e
volume) e o significado da linguaxe non verbal. (CCL, CAA, CSC, CSIEE)

 B1.4. Identificar e contrastar  o propósito
comunicativo en textos orais dos medios
de comunicación, analizar criticamente os
seus  contidos  e  identificar  prexuízos  ou
mensaxes discriminatorias.

 LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de
programas informativos. (*) (CCL)

 LGB1.4.3.  Identifica  e  rexeita  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos  ou
discriminacións. (CDSC, CCL)

 B1.6.  Valorar  as  producións  emitidas
cunha  fonética  e  prosodia  correcta  e
amosar  unha  actitude  crítica  ante  os
prexuízos que se poidan asociar a ela.

 LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción
oral propia e allea e propón solucións para melloralas.  (CCL, CAA)

 LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á pronuncia da
lingua galega. (CAA)

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do
seu contexto. (CCL, CCEC)

 B1.7.  Producir  textos  orais,  en
intervencións espontáneas,  adecuadas á
situación  e  á  intención  comunicativa
desexada,  con  coherencia,  cohesión  e
corrección.

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. (CCL, CCEC)

 LGB1.7.2.  Participa  con  fluidez  nas  intervencións  orais  espontáneas  respectando  as
regras morfosintácticas desta lingua, en especial  a colocación do pronome átono, así
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal
xordo).  (CCL)

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico variado. (CCL)

 B1.8. Participar activamente en situacións
propias  do  ámbito  educativo  (pedir
aclaracións, intercambiar opinións e expor
conclusións).

 LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras
de interacción. (CCL, CSC)

 B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para
falar en público, en situacións formais ou
informais, individual ou en grupo.

 LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. (CCL,CSC)

 B1.10.  Producir  discursos  breves  e
comprensibles sobre temas da vida cotiá,
de interese persoal ou social.

 LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa
a súa opinión,  fai  invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou instrucións
sinxelas.  (CCL,CSC, CSIEE, CCEC)
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 LGB1.10.2.  Desenvólvese  correctamente  en  situacións  da  vida  cotiá  que  implique
solicitar unha información ou un servizo.  (CSC, CSIEE)

 B2.1.  Aplicar  técnicas  de  análise  do
contido  e  estratexias  de  lectura
comprensiva.

 LGB2.1.1.  Utiliza  técnicas  de  análise  e  síntese  do  contido:  subliñados,  esquemas  e
resumos. (*) (CCL,CCA)

 LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos.
(CCL)

 LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou
deduce o significado polo contexto.  (CCL, CCA)

 B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar
textos  da  vida  cotiá  e  das  relacións
sociais en ámbitos próximos á experiencia
do  alumnado:  mensaxes  electrónicas  e
normas e instrucións de uso.

 LGB2.2.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  o  contido  de  textos  propios  da  vida  cotiá:
mensaxes electrónicas, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. (*)  (CCL)

 B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar
escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente, os narrativos e expositivos
de estrutura descritiva e secuencial.

 LGB2.3.1.  Comprende,  interpreta  e  sintetiza  escritos  dos  medios  de  comunicación,
especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.  (*) (CCL,
CSC)

 B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar
escritos  do  ámbito  educativo  do
alumnado,  especialmente,  textos
descritivos, narrativos e expositivos sobre
as  distintas  materias  curriculares:  webs
educativas, e información de dicionarios e
enciclopedias en distintos soportes.

 LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas,
información de dicionarios,  glosarios e enciclopedias en distintos soportes.  (CCL, CAA, CD,
CSC)

 LGB2.4.2.  Segue  instrucións  para  realizar  tarefas  de  aprendizaxe  guiadas,  con  progresiva
autonomía. (*) (CCL)

 B2.7.  Ler  en  voz  alta  con  dicción,
entoación e ritmo adecuados á situación
comunicativa.

 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola
puntuación do texto. (CCL)

 LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. (CCL)

 LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. (*) (CCL, CD)

 B2.8.  Planificar,  producir  e  revisar  o
escrito  co  fin  de  producir  textos
adecuados,  coherentes,  cohesionados  e
correctos gramaticalmente.

 LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o contido do
texto. (CCL)

 LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación
comunicativa. (CCL)

 LGB2.8.5.  Revisa  o  texto  con  respecto  ás  normas  morfolóxicas,  ortográficas  e
tipográficas. (*) (CCL, CD)

 B2.9.  Producir,  en  formato  papel  ou
dixital,  textos  sinxelos  propios  da  vida
cotiá  e  das  relacións  sociais:  notas,
avisos, mensaxes electrónicas.

 LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, avisos, mensaxes electrónicas.
(*)  (CCL, CD, CSC)

 B2.11.  Producir,  en  soporte  impreso  ou
dixital,  textos propios  da vida  educativa,
especialmente,  resumos,  exposicións
sinxelas e conclusións sobre as tarefas e
aprendizaxes realizadas.

 LGB2.11.1.  Produce,  en  formato  papel  ou  dixital,  textos  descritivos,  narrativos  e
expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e
conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. (*)  (CCL, CD)

 B2.12.  Producir  textos  de  distintos
xéneros: descricións, narracións de feitos
e exposicións de ideas e conceptos.

 LGB2.12.1.  Produce  textos  de  distintos  xéneros:  descricións,  narracións  de  feitos  e
exposicións de ideas e conceptos. (*) (CCL)

 B2.13.  Usar,  con  progresiva  autonomía,
as  TIC  (procesadores  de  texto  e

 LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos
para organizar os contidos e mellorar a presentación. (*) (CCL,CD)
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correctores  ortográficos)  para  planificar,
revisar  e  mellorar  a  presentación  dos
escritos.

 B3.1.  Recoñecer,  explicar  e  usar  léxico
amplo  e  preciso  coa  presenza  da
fraseoloxía  e  vocabulario  traballado  na
aula.

 LGB3.1.1.  Utiliza  un  vocabulario  preciso  para  expresarse  con  claridade  nun  rexistro
axeitado á situación. (*) (CCL)

 B3.2.  Recoñecer  e  usar  a  fonética  da
lingua galega.

 LGB3.2.1.  Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.
(CCL, CAA)

 B3.3.  Usar  os  dicionarios  ou  calquera
outra  fonte  de  consulta  en  calquera
soporte,  para  resolver  dúbidas  e  para
progresar na aprendizaxe autónoma.

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a
normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. (CCL, CD)

 B3.4.  Aplicar  e  valorar  as  normas
ortográficas  e  morfolóxicas  da  lingua
galega.

 LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
(*) (CCL)

 LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos
textos. (*) (CCL)

 B3.5.  Analizar  e  usar  correctamente  a
puntuación,  de  acordo  coa  cohesión
textual.

 LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. (*)
(CCL)

 B3.6.  Recoñecer  e  explicar  o  uso  das
distintas  categorías  gramaticais,  utilizar
este coñecemento para distinguir erros e
diferenciar as flexivas das non flexivas.

 LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este
coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. (CCL, CAA)

 B3.9. Coñecer as regras de concordancia
para  elaborar  enunciados  cun  estilo
cohesionado e correcto. 

 LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de
concordancia. (CCL, CAA)

  B4.1. Valorar as linguas como medios de
relación  interpersoal  e  de  sinal  de
identidade  dun  pobo,  valorar
positivamente  o  plurilingüismo  como
expresión da riqueza cultural.

 LGB4.1.1.  Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como
medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación de
elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no xénero humorístico.   (CCL)

 LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. (CCL)

 B4.2.  Describir  e  analizar  a  situación
sociolingüística  de  Galicia  a  partir  do
estudo  dos  contextos  familiares  do
alumnado.

 LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu
contexto familiar e a do resto do alumnado.  (CCL)

 B4.3. Adquirir  vínculos positivos cara ao
uso do galego e asumir a importancia da
contribución  individual  no
desenvolvemento da lingua galega.

 LGB4.3.1.  Analiza  a  súa  propia  práctica  lingüística  e  valora  a  importancia  de  contribuír
individual e socialmente á normalización da lingua galega. (CCL, CSC)

 B5.1.  Ler,  de  maneira  guiada,  obras
literarias  para  desenvolver  o  criterio
lector; expor unha opinión persoal sobre a
lectura dunha obra axeitada á idade.

 LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o
criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade.
(*) (CCL)

 B5.2.  Comparar  textos  literarios  e  non
literarios  e  diferenciar  textos  dos  tres
grandes xéneros a partir dos seus trazos
característicos máis xerais. 

 LGLB5.2.1.  Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e
similitudes. (*) (CCL)

 LGLB5.2.2.  Diferencia  textos  dos  tres  grandes  xéneros  a  partir  dos  seus  trazos
característicos máis xerais. (*) (CCL)

 B5.3.  Ler  comprensivamente,  facer  LGLB5.3.1. Le comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou cantados, sinala
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audicións  de  poemas  recitados  ou
cantados, sinalar a temática ou temáticas
abordadas  e  describir  os  valores
estilísticos dos textos.

a temática ou temáticas abordadas e describe os valores estilísticos dos textos.(*) (CCL)

 B5.4. Ler expresiva e comprensivamente
textos  narrativos  breves  e  recoñecer  a
funcionalidade  dos  elementos  formais
básicos.

 LGLB5.4.1. Le comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a funcionalidade
dos elementos formais básicos. (*) (CCL)

 B5.7.  Describir  e  caracterizar  os  trazos
definitorios básicos do cómic e a canción
como linguaxes artísticas.

 LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe
artística. (*)  (CCL, CCEC)

 LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos definitorios.(*)
(CCL, CCEC)

 B5.8.  Familiarizarse,  seguindo  unhas
pautas  orientadoras,  co  emprego  dos
fondos  e  recursos  que  ofrecen  as
bibliotecas,  incluídas  as  virtuais,  para  a
procura  de  información  básica  e  a
resolución de dúbidas de traballo.

 LGLB5.8.1.  Familiarízase,  seguindo  unhas  pautas  orientadoras,  co  emprego  dos  fondos  e
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de información básica
e a resolución de dúbidas de traballo. (*) (CCL, CD)

Os estándares que aparecen con letra  negra son os estándares de aprendizaxe mínimos. Os que
aparecen con asterisco (*)   fan referencia aos que, sen ampliar materia no terceiro trimestre, seguimos
reforzando e usando en todas as actividades propostas.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos Avaliacións

 Observación na aula

(20%)

 Realización das tarefas na aula. Supervisión, seguimento e avaliación  1ª e 2ª

 Expresión oral  1ª e 2ª

 Actitude e comportamento  1ª e 2ª

 Probas escritas (70%)  Dous exames na 1ª ; un exame na 2ª (70%)  1ª e 2ª

 Traballos de lectura 

(10%)

 Traballo escrito sobre un libro  1ª

 Traballo escrito sobre un libro  2ª

 Traballos escritos  Traballos realizados durante o confinamento (do 12 de marzo ao 3 de abril). 

 Non avaliables (0%)

 2ª

 Traballos realizados durante o confinamento  (a partir do 14 de abril)

Para recuperar ou mellorar nota, se procede (**)

 3ª

2.2. Criterios para a cualificación final

A avaliación final será a da 2ª avaliación máis a obtida co traballo da 3ª avaliación. Ao tratarse dunha
materia de avaliación continua, pódese recuperar ou subir nota computando desta maneira:

Procedementos Instrumentos Periodicidade Porcentaxe

 Traballos do 3º trimestre Aula Virtual Semanal 50%: 1 punto

75%: 2 puntos

Estas actividades entregadas deberán ser realizadas cunha execución semellante ás dos trimestres
anteriores e seren orixinais (non copias de traballos doutros/as compañeiros/as).

2.3. Proba extraordinaria de setembro

O exame de setembro  referirase aos contidos do 1º e 2º  trimestre e será cualificado cos mesmos
criterios dos exames escritos do curso. O exame estará formado por preguntas de varios tipos, semellante
aos  realizados  durante  o  curso:  de  resposta  breve  (definicións  de  conceptos,  vocabulario...),  resolver
exercicios de morfoloxía e ortografía; textos para traballar a comprensión e a expresión escrita; composición
de textos da tipoloxía textual traballado no curso.
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3. Alumnado coa materia pendente

Non procede. Non hai alumnado con materia pendente neste nivel.

4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía
A metodoloxía que se está utilizando trata de mellorar as competencias do alumnado,  para afianzar e

desenvolver  as  súas  capacidades  comprensivas  e  expresivas.  O  enfoque  susténtase  en  propoñerlles
“situacións de aprendizaxe”, que incorporan tarefas de reforzo de determinados contidos,  que permitan que
o alumnado que tiña suspensos poida recuperar, pero tamén reforzar e afianzar as aprendizaxes traballando
en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

4.2. Actividades

Propóñense actividades cada semana, para desenvolvelas preferentemente ao longo dela, pero tendo
en conta os problemas de comunicación e /ou conectividade do alumnado, están sempre dispoñibles para
consulta, realización e entrega.

As  actividades  propostas  sempre  teñen  relación  con  contidos  traballados  ao  longo  dos  trimestres
anteriores e que sirvan para reforzalos, pero tamén para estimular a súa capacidade de aprendizaxe. Case
todas as actividades parten da análise de textos e a partir deles trabállanse distintos aspectos de lingua
como de literatura que requiren unha relación de ideas e un traballo comprensivo e expresivo.

4.3. Materiais e recursos

Utilizamos a aula virtual do centro para compartir os apuntamentos e guías de traballo, así como medio
de recollida das tarefas. O alumnado recibe as propostas de traballo que combinan sempre textos facilitados
pola profesora, referencias a apartados concretos do seu libro de texto e a outros recursos dispoñibles na
rede. 

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.

O alumnado será informado por medio da aula virtual e cun foro de dúbidas e/ou aclaracións e por
correo electrónico se o alumnado tiver problemas coa mesma.
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Carnota,    12  de maio de 2020

A xefa do Departamento de Lingua galega e literatura

María Luz Barreiro Otero


	Programación didáctica debido á excepcionalidade provocada pola Covid-19
	Lingua Galega e Literatura
	1º de ESO
	1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
	2. Avaliación e cualificación.
	2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
	2.2. Criterios para a cualificación final
	2.3. Proba extraordinaria de setembro

	3. Alumnado coa materia pendente
	4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.
	4.1. Metodoloxía
	4.2. Actividades
	4.3. Materiais e recursos

	5. Información e publicidade


