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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita,
o  tema,  a  idea  principal  e  as  secundarias,  a  tese  e  os
argumentos de textos propios dos medios de comunicación.

 LGB1.1.2.  Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así
como a idea principal e as secundarias. (*)  (CCL)

 B1.2.  Comprender  e  analizar  textos  expositivos  e
publicitarios,  diferenciar  neles  información,  opinión  e
persuasión.

 LGB1.2.1.  Distingue  entre  opinión  e  persuasión  en  mensaxes  publicitarias  orais  e
identifica as estratexias de enfatización.  (CCL, CAA)

 B1.3.  Comprender  e  interpretar  textos  orais  expositivos  e
argumentativos utilizados no ámbito educativo.

 LGB1.3.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  tese  e  os  argumentos  dos  debates,
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.(CCL,
CAA) 

 LGB1.3.2.  Recoñece  os  procedementos  lingüísticos  para  manifestarse  a  favor  ou  en
contra dunha opinión ou postura.  (*)  (CCL, CSC)

 B1.4. Comprender, interpretar e valorar  diferentes tipos de
discursos orais.

 LGB1.4.1.  Identifica  a  intención  comunicativa,  a  idea  principal  e  as  secundarias,  de
calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais. (CCL)

 B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a
cohesión  e  a  claridade  expositiva, así  como  normas  de
cortesía  nas  intervencións  orais  propias  da  actividade
educativa, tanto espontáneas como planificadas.

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao
discurso.  (*)  (CCL, CAA, CSC)

 LGB1.5.2.  Coñece e aplica  as  normas  que rexen  a cortesía  na comunicación  oral  e
respecta as opinións alleas. (CCL, CSC, CSIEE)

 B1.6.  Participar  oralmente  cunha  fonética  e  prosodia
correcta,  valorar  esta  pronuncia  e  amosar  unha  actitude
crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela.

 LGB1.6.5.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na
produción oral  allea e produce discursos orais  que respectan as  regras prosódicas  e
fonéticas da lingua galega.   (CCL, CAA)

 LGB1.6.3. Usa 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, CSC)

 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)

 B1.8. Manifesta una actitude crítica e reflexiva que permite
identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias.

 LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que
proveñen dos medios de comunicación. (*)   (CAA, CCL)

 B1.9.  Realizar  exposicións  orais  planificadas  e  claras  de
traballos e de informacións de actualidade, coa axuda das
TIC.

 LGB1.9.1.  Planifica  a  produción  oral,  estrutura  o  contido, revisa  os  borradores  e
esquemas. (CAA, CCL)

 LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.
(*)    (CCL)

 LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.   (CCL)

 LGB1.9.5  Emprega  as  TIC  para  documentarse  bibliograficamente,  revisar
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva. (CD, CSC, CSIEE)

 B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e
mellora da expresión oral e recoñecer en exposicións orais
propias e alleas as dificultades expresivas.

 LGB1.10.1.  Recoñece erros (incoherencias,  repeticións,  ambigüidades,  pobreza léxica,
erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas
súas producións.   (*) (CCL, CAA)

 B2.1.  Empregar  estratexias  e  técnicas  que  faciliten  a
lectura comprensiva e crítica dos textos

 LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos e
esquemas).  (*)   (CCL, CAA)

 LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos
alleos  (dicionarios  e  outras  fontes  de  documentación)  para  solucionar  problemas  de
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comprensión.  (*) (CCL, CD)

 B2.3.  Comprender  e  interpretar  textos  relacionados  co
ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios,
glosarios,  enciclopedias,  etc.),  como  libros  de  texto  e
recursos de temas especializados en internet.

 LGB2.3.1.  Comprende  textos  relacionados  co  ámbito  educativo,  tanto  materiais  de
consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de
temas especializados en internet.  (*)  (CCL, CD)

 B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.  LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos  argumentos expresados nun
texto. (*)  (CCL)

 B2.5.  Comprende  e  interpreta  textos  xornalísticos  de
opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de
opinión.

 LGB2.5.2.  Valora  a  intención  comunicativa  dun  texto  xornalístico  e  distingue  entre
información, opinión e persuasión. (*)  (CCL, CSC)

 B2.7.  Identificar  os  usos  lingüísticos  que  conteñan
prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

 LGB2  7.1.  Reflexiona  sobre  os  usos  lingüísticos  que  levan  implícitos  prexuízos  ou
mensaxes discriminatorias.  (*)  (CCL, CSC)

 B2.8.  Usar  e  seleccionar  materiais  de  consulta  das
bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou en
formato dixital.

 LGB2.8.1.  Selecciona  contidos,  analiza  información  e  extrae  conclusións  a  partir  da
consulta de materiais en distintos soportes. (*)   (CCL, CD, CSC)

 LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os
coñecementos adquiridos nos seus escritos.  (*)  (CCL, CD, CAA, CSC)

 B2.9.  Empregar  estratexias  e  técnicas  axeitadas  para
producir  escritos  adecuados,  coherentes  e  ben
cohesionados desde o punto de vista comunicativo.

 LGB2.9.1.  Utiliza  distintas  técnicas  de  planificación  para  organizar  o  seu  discurso
(diferentes tipos de esquemas). (CCL)

 LGB2.9.4.  Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das
ferramentas  lingüísticas  ao  seu  alcance  (correctores,  dicionarios  e  gramáticas)  para
aplicalas correctamente.  (*) CCL, CD)

 B2.10.  Empregar  as  TIC  para  corrixir  e  mellorar  a
presentación dos escritos, para difundir os textos propios,
coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

 LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador
de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega.
(*)  (CLL, CD, CAA)

 LGB2.10.3 Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento
doutros alleos e de intercambio de opinións.  (*)  (CCL, DD, CSC)

 B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso
de diferentes categorías gramaticais. 

 LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías
gramaticais.  (*)  (CCL, CAA)

 B3.6.  Aplica  e  valora  as  normas  ortográficas  e
morfolóxicas da lingua galega.

 LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega
nos discursos orais e escritos.  (*)  (CCL, CAA)

 B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do
contexto,  do  tema  e  do  xénero  e  elabora  producións
propias cunha adecuación apropiada.

 LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao
tema e ao xénero textual. (*)   (CCL, CAA)

 B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da
lingua  galega,  así  como  identificar  as  causas  e
consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia
social,  e  sinalar  as  distintas  etapas  desde 1916 ata  a
ditadura.

 LGB4.4.2.Distingue  normativización  e  normalización  e  explica  axeitadamente  cada
fenómeno. (CCL, CSC)

 B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da
lingua  galega,  así  como  identificar  as  causas  e
consecuencias dos feitos máis da súa historia social,  e
sinalar as distintas etapas desde 1916 ata a ditadura.

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916
ata a ditadura franquista. (CCL)

 B5.1.  Identificar  e  comprender  os  distintos  períodos  e
xeracións  da  literatura  galega  de  1916  ata  a  ditadura
franquista.

  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a
ditadura franquista.( CCL)

 B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras
representativas  da  literatura  galega  de  1916  ata  a
ditadura franquista e relaciona o seu contido co contexto
de cada período.

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde
1916 ata a ditadura, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co
contexto do período da literatura galega correspondente. (*)   (CCL)

 LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes atendendo aos
seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en
relación co  contexto  histórico,  cultural  e  sociolingüístico  do período ou períodos.   (*)
(CCL)
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 Os estándares de aprendizaxe imprescindibles son todos os que aparecen arriba. Algúns deles, os que
se seguen traballando ao longo do terceiro trimestre aparecen con asterisco (*); non significa que se estea
avanzando materia senón que seguen sendo necesarios para mellorar as competencias básicas. 

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 en cada avaliación (70%)  1ª e 2ª

 Traballos de lectura 

(10%)

 Traballo de lectura  1ª

 Exposición oral 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)

Só para 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. Como só pode ser
para mellorar nota, computarase así:

Procedementos Instrumentos Periodicidade Porcentaxe

 Actividades
entregadas

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
Non hai suspensos para setembro.

3. Alumnado coa materia pendente

Non procede. Non hai alumnado coa materia pendente. 
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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  avanzar  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, produción de textos a partir de modelos, de comprensión
textual de opinión 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
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