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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindible 

 CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 ▪ 1.Escoitar de forma activa e com-
prender o sentido global de textos 
orais. 

▪ Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates 
e calquera intercambio comunicativo oral. 

 ▪ 2 . Ler, comprender, interpretar e 
valorar textos en diferentes forma-
tos e soportes. 

▪ Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións entre elas. 

▪ Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

▪ Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, etc. 

 ▪ 3.Procurar e manexar información, na biblio-
teca e noutras fontes, en papel ou dixital, 
para integrala nun proceso de aprendizaxe 
continua. 

▪ .Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecemen-
tos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

▪ Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

▪ Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixi-
tais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 
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▪ 4.Aplicar progresivamente as estratexias ne-

cesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

▪ Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas concep-
tuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

 5. Escribir textos en diferentes soportes e for-
matos, en relación co ámbito de uso. ▪  Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

▪  Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, e dialogados, imitando textos 
modelo. 

▪  Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que 
poden aparecer nos textos. 

 6. 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 progresiva-
mente autónoma dos textos propios e alleos. 

 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento 
para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

▪  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. 

▪  Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas.* 

 
▪ 7.Usar de forma efectiva os dicionarios e ou-

tras fontes de consulta, tanto en papel como 
en formato dixital, para resolver dúbidas en 
relación ao manexo da lingua e para enri-
quecer o propio vocabulario. 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre o 
uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

 8.Identificar os conectores textuais e os princi-
pais mecanismos de referencia interna presen-
tes nos textos, recoñecendo a súa función na 
organización do contido do discurso. 

▪  Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os princi-
pais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na orga-
nización do contido do texto. 

 
▪ 9.Identificar a intención comunicativa da  

persoa que fala ou escribe. 
▪  Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 
coa intención comunicativa do emisor. 

 
▪ 10. Recoñecer e valorar a diversidade lin-

güística, con especial atención á realidade 
do centro docente e do ámbito social do 
alumnado. 

▪ Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do seu ámbito social 
próximo. 

 
▪ 11. Ler fragmentos ou obras da literatura es-

pañola e universal de todos os tempos, e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gus-
tos e ás propias afeccións, amosando in-
terese pola lectura. 

▪  Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 
seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 
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* 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 traba-
llos escritos (previo guión de preguntas aportado pola profesora). 
 
No traballo diario inclúense os exercicios prácticos e teóricos que se 
realizarán na aula e na casa, así como os exercicios de redacción.  

 

▪ Comportamento e actitude: 

 
   Entenderase por mal comportamento: as interrupcións as expli-
cacións 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 ante a ma-
teria, 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 lectura 
escritos.* 

▪ As actitudes positivas cara a 
adquisición de hábitos de 
traballo 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 no procedementos 

.2.2. Criterios para a cualificación final 

 

.2.3. Proba extraordinaria de setembro 

Consistirá nun exame escrito con preguntas teóricas e prácticas. 

3.  Alumnado coa materia pendente 

.3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

              Seguirase a avaliación a través dos seguintes procedementos: 

• A realización  de exercicios e traballos escritos 

     A nota final terá en conta a media da 1ª e 2ª avaliación e se sumará a calificación 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% nos traballos escritos e o 10% na actitude e interese. 
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• A presentación dos traballo, o progreso na comprensión e expresión escrita e as actitudes positivas 
cara a adquisición de hábitos de carácter intelectual. 

 

.3.2. Criterios de avaliación 

 

Criterios de avaliación 

▪ 1.Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. 

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

▪ 3.Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

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

▪ 5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación con ámbito de uso. 

▪ 6. 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. 

▪ 7.Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en formato dixital, para resolver dúbidas en relación 
ao manexo da lingua e para enriquecer o propio vocabulario. 

▪ 8.Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

▪ 9.Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, con especial atención á realidade do centro docnete e do ámbito social do alumnado. 

▪ 10. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
propias afeccións, amosando interese pola lectura. 

.3.3. Criterios de cualificación 

      A nota final resultara da media da 1ª e 2ª avaliación de 2ª ESO (dado o carácter continuo da asignatura)  
a que se sumara a nota de 3ª segundo  o seguinte baremo: : 5-6: 1 punto; 7-8:1,5 puntos ; 9-10: 2 puntos. 

 

.3.4. Proba extraordinaria de setembro 

            

  Consistirá nunha proba escrita con teoría e práctica. 

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 explica  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. 1ºESO. Autoría: Alfredo Reina (coordinador), Roberto 
Bravo de la Varga, Emilia Navarro, Begoña Davila, Pedro Moreno e Andrés Rico. ISBN: 978-84-218-
5487-7. Editorial Casals.  

• Dicionarios : dicionarios lexicográficos, de sinónimos e antónimos, etc.  
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• Fotocopias  con contidos teóricos e prácticos e diferentes tipos de texto (literarios, descritivos, 

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

• Aula virtual  e 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 de 2020 

María Ángeles Abeledo Penas 

A xefa do Departamento de Lingua Castelá e Literatura 

 


