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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

▪ 1. Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais propios 
dos ámbitos persoal, educativo ou esco-
lar, e social. 

▪ Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrán-
doas con claridade en oracións que se relacionen loxicamente e semanti-
camente. 

▪ Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de tex-
tos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, 
emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos persoais, para 
xustificar un punto de vista particular 

▪ Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, 
da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera 
tipo de discurso. 

▪ 2.. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos en diferentes formatos e sopor-
tes. 

▪ Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escri-
tos propios do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social 
(medios de comunicación), identificando a tipoloxía textual seleccio-
nada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato uti-
lizado. 

▪ Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narra-
tivos, descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 
organización do contido. 

▪ 3.Procurar e manexar información, na bi-
blioteca e noutras fontes, en papel ou di-
xital, para integrala nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

▪ Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 
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▪ 4..Escribir textos en diferentes soportes 
e formatos, en relación co ámbito de 
uso. 

 

▪ Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, glo-
balizando a información e integrándoa en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear o texto resumido. 

 
▪ 5. Valorar a importancia da escritura 

como ferramentade adquisición das 
aprendizaxes e como estímulo do desen-
volvemento persoal. 

 

▪ Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que 
incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enri-
quecer o seu vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con 
exactitude e precisión. 

▪ . Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da co-
municación, participando, intercambiando opinións, comentando e valo-
rando escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

▪ 6. Aplicar os coñecementos sobre a lin-
gua e as súas normas de uso para resol-
ver problemas de comprensión de textos 
orais e escritos, e para a composición e a 
revisión progresivamente autónoma dos 
textos propios e alleos, utilizando a ter-
minoloxía gramatical necesaria para a ex-
plicación dos usos da lingua. 

▪ 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 produ-
ción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

▪ 7. Recoñecer e analizar a estrutura das 
palabras pertencentes ás diversas cate-
gorías gramaticais, distinguindo as flexi-
vas das non flexivas. 

▪ Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), 
e aplica este coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos 
e ao enriquecemento do seu vocabulario activo. 

▪ Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as 
compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos. 

▪ 8.Observar, recoñecer e explicar os usos 
dos grupos nominais, adxectivais, ver-
bais, preposicionais e adverbiais dentro 
do marco da oración simple. 

▪ Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a pa-
labra nuclear do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcio-
namento no marco da oración simple 

▪ 9.Identificar os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia in-
terna presentes 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 principais mecanismos de referencia interna, gramati-
cais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións me-
diante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organiza-
ción do contido do texto. 

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

▪ Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan 
referencia ao emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, 
uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións impersoais, etc.). 

▪ 11.Interpretar adecuadamente os discur-
sos orais e escritos tendo en conta os 
elementos lingüísticos, as relacións gra-
maticais e léxicas, a estrutura e a disposi-
ción dos contidos en función da inten-
ción comunicativa. 

▪ Identifica estruturas textuais (narración, descripción, explicación 
e diálogo),explica os mecanismos lingüísticos que as diferencian. 

▪ 12.Coñecer a realidade plurilingüe de Es-
paña, a distribución xeográfica das súas 
linguas e dos dialectos, as súas orixes his-
tóricas e algúns dos seus trazos diferen-
ciais. 

▪ Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de 
España. 

▪ 13.Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos 
e da literatura xuvenil, próximas aos pro-
pios gustos e ás súas afeccións, amo-
sando interese pola lectura. 

▪ Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, expli-
cando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura 
lle achegou como experiencia persoal. 

▪ 14.Comprender textos literarios repre-
sentativos da literatura da Idade Media 
recoñecendo a intención do/da autor/a, 
relacionando o seu contido e a súa forma 
cos contextos socioculturais e literarios 

▪ Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, expli-
cando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura 
lle achegou como experiencia persoal. 
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da época, identificando o tema, recoñe-
cendo a evolución dalgúns tópicos e for-
mas literarias, e expresando esa relación 
con xuízos persoais razoados 

▪ 15.Comprender textos literarios repre-
sentativos da literatura da Idade Media 
recoñecendo a intención do/da autor/a, 
relacionando o seu contido e a súa forma 
cos contextos socioculturais e literarios 
da época, identificando o tema, recoñe-
cendo a evolución dalgúns tópicos e for-
mas literarias, e expresando esa relación 
con xuízos persoais razoados 

▪ Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal 
ou adaptados, e representativos da literatura da Idade Media  identifi-
cando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe lite-
raria 

* 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 

1ª e 2ª  A
valiación 

▪ 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 orais e 
escritas. 

▪ 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,  
asi como 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 compa-
ñeiros; 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

lia
c
ió

n
 

▪ Traballos  e control de 
lecturas escritos * 

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

 

▪ Traballos escritos  * 

▪ Controis de lectura escitos 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 nota da 3ª segundo o seguinte ba-
remo: 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 



 

 id=14 

 

Programación didáctica Curso académico 2019/20 

Curso: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Departamento de  

IES Lamas de Castelo – Carnota 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

5 

escritos e o 10% a actitude e interese. 

 

.2.3.  Proba extraordinaria de setembro 

 

Consistirá nun exame con teoría e práctica. 

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. 
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Carnota, 14 de maio de 2020 

María Ángeles Abeledo Penas 

A xefa do Departamento de Lingua castelá e Literatura 

 


