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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 De acordo co establecido no artigo 10, “Principios xerais”, do Real Decreto 1105/2014, do 26 de 

decembro, a finalidade da educación secundaria obrigatoria é “lograr que os alumnos e alumnas adquiran 

os coñecementos básicos de cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico 

e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e traballo; preparalos para a súa 

incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos para o exercicio dos seus 

dereitos e deberes na vida como cidadáns”. Esta programación didáctica (PD) artéllase sobre este 

principio e respecta, como se establece no citado artigo, “os principios de educación común e de atención 

á diversidade do alumnado”. O deseño e a planificación dos procesos de ensino-aprendizaxe que se 

propoñen nesta PD fundaméntanse no currículo fixado no Decreto 85/2015, do 25 de xuño de 20015 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

1.1. O IES MONTE CARRASCO  

 O Centro escolariza alumnado dunha única etapa educativa: educación secundaria obrigatoria. A 

maioría dos rapaces e rapazas matriculados, procede dun único centro adscrito, o CEIP “San Roque”, se 

ben todos os anos recibimos tamén estudantes doutros centros próximos, aínda que nun número inferior. 

O centro está localizado ás aforas de Cangas, afastado de núcleos de poboación grandes, o que explica 

que a procedencia dos rapaces e rapazas sexa diversa e non próxima ao centro. Practicamente a maioría 

dos estudantes emprega o trasporte escolar o que, ao non contar con liñas de transporte urbano e 

depender das posibilidades de mobilizacións das familias, dificulta a realización de actividades formativas 

fóra do horario lectivo. 

 O profesorado non é numeroso, unha parte importante ten destino definitivo e outra, un pouco máis 

numerosa, está en expectativa de destino ou é interino. Esta circunstancia acentúase máis este curso 

2020-2021 debido aos axustes de grupos e docencia derivados da pandemia. O ambiente de traballo, 

entre o profesorado e o resto da comunidade educativa, alumnado, familias e persoal non docente, é 

positivo e cada curso vólvese máis dinámico e cooperativo. 

 As infraestruturas do centro están en bo estado de conservación xa que se van facendo obras de 

mantemento periodicamente. O curso 2019-2020 reformouse a aula de Música, cambiouse o mobiliario 

da Biblioteca e acondicionouse unha aula como espazo de convivencia. O principal problema é a falta de 

espazos para dispor de aulas de desdobres, salón de actos, almacén ou uns despachos de Xefatura de 

Estudos e Dirección máis amplos. En canto ao equipamento o centro non ten grandes carencias, se ben, 
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xa que formamos parte do proxecto Edixgal, para darlle continuidade ao traballo coas TICS, bótase de 

menos contar con equipamento informático para o alumnado de 3º e 4. 

 A mencionada limitación de espazo é máis evidente este curso posto que, co obxecto de garantir 

a seguridade de toda a comunidade escolar e cumprir coas esixencias do “Protocolo do 31 de agosto de 

adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-

2021”, tívose que cambiar a localización dalgunhas aulas e grupos para dar cabida aos desdobres de 1º, 

2º e 3º, aprobados por inspección educativa, logo de ter adxudicado o profesorado necesario.  

1.2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA 

 O departamento está integrado por dúas profesoras con destino definitivo no Centro: 

o Dª Sonia Martínez Dios, este curso asume a Xefatura de Departamento e é titora de 

2ºB. 

o Dª Montserrat López Fariña, este curso forma parte do equipo directivo como  

Secretaria do centro. 

 As reunións do Departamento celebraranse os venres ou, de ser preciso, en calquera outro 

momento, lecer ou oco, no que estean dispoñibles as profesoras. No libro de actas recolleranse as 

deliberacións e os acordos aos que se chegue, así como calquera modificación que poida afectar a esta 

PD ao longo do curso. 

1.3. DISTRIBUCIÓN DA DOCENCIA POR NIVEIS E GRUPOS 

 Neste curso 2020-2021 están matriculados no centro 187 alumnos, repartidos en 11 grupos. Na 

seguinte táboa recóllese o número de estudantes por niveis, a distribución en grupos, horas e profesoras 

responsable da docencia. 

NIVEIS GRUPOS HORAS DOCENTE 

1º curso: 51estudantes 1ºA: 25 e 1ºB: 26 4x2= 8 Montserrat López Fariña 

2º curso: 51 estudantes 2ºA:25 e 2ºB: 26 3x2= 6 Sonia Martínez Dios 

3º curso: 43 estudantes 3ºA: 21 e 3ºB: 22 3x2= 6 Sonia Martínez e Montserrat López 

4º curso: 39 estudantes 4ºA: 190 e 4ºB: 20 3x2= 6 Sonia Martínez Dios 

TOTAL 184 estudantes 8 26 h.  
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 Como todos os cursos, dentro da categoría do alumnado con NEAE contamos con casos que 

precisan dunha Adaptación Curricular Individualizada e reforzos educativos. O profesorado atenderán ás 

súas particularidades e contarán co apoio e asesoramento do Departamento de Orientación e a profesora 

de pedagoxía terapéutica. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

E PERFÍS COMPETENCIAIS 

 Segundo a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relaciones entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 

obrigatoria e o bacharelato: “O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dun área ou materia 

determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. Dado que os estándares de aprendizaxe 

avaliables póñense en relación coas competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias 

que se desenvolven a través desa área ou materia. 

 Concreción que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman 

parte dos perfís competenciais. 

No nivel de 1º da ESO 

 

No nivel de 2º da ESO 
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No nivel de 3º da  

 

No nivel de 4º da ESO 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DA ESO COS ELEMENTOS 

CURRICULARES DA MATERIA 

 Segundo se recolle no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño (DOG do 29 de xuño de 2015), art. 2, 

apartado a), os obxectivos son “referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar 

o proceso educativo”. A súa consecución mídese grazas os criterios de avaliación que, segundo o 

apartado d) do citado artigo, son referentes específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado e 

“describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en 

competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina”. 

 O alumnado da ESO ao rematar a etapa debe ter desenvolvidas capacidades que lle permitan 

alcanzar os seguintes obxectivos (DECRETO 86/2015, do 25 de xuño (DOG do 29 de xuño de 2015), art. 

10): 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura.  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así́ como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 

e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

  A seguir inclúense unhas gráficas que reflicten como se vinculan os obxectivos de etapa ao 

currículo da materia. Están elaboradas empregando un índice de recorrencia que xorde da súa vinculación 

cos contidos e cos criterios de avaliación curriculares en cada un dos niveis (1º, 2º, 3º e 4º da ESO): 

 

 De acordo con isto, a materia de Lingua e Literatura Castelá, durante a etapa de Secundaria, 

facilitará a progresión do alumnado na adquisición dos obxectivos que están máis representados no 

currículo: h; l; a; g; b; n; c, e que están destacados en cor verde na relación completa de obxectivos 

incluída máis arriba. 

 Nas seguintes gráficas sinálase a frecuencia coa que os elementos curriculares (contidos, criterios 

e estándares) apuntan a cada obxectivo nos diferentes niveis. 
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 Nas táboas que veñen a seguir relaciónanse, organizados por bloques, os estándares de avaliación, 

e as competencias clave de cada nivel vencellados aos elementos transversais. Ademais, para cada 

estándar tamén se recolle o seu grao mínimo de consecución que debe alcanzar o alumnado para superar 

a materia. Xunto a esta información detállanse os instrumentos de avaliación empregados para a súa 

valoración e a análise en cada nivel. Estes cadros, xa que logo, debuxan a distribución trimestral das 

aprendizaxes, os “grao mínimo de consecución” para acadar en cada estándar e os mecanismos de 

análise e valoración. 

 Tendo en conta a situación de pandemia na que aínda estamos neste curso en cor verde sinálanse 

os estándares considerados imprescindibles no caso de pasar a un ensino non presencial.
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1º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTO 

h 

m 

B1.1. LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de 

interacción, intervención e cortesía que regulan 

os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

CCL 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Participa en debates ou conversacións. Respecta as 

regras de cortesía.  

Comprende o sentido global de textos orais 

EOE 

ECC 

Exercicios orais de intercambio de 

opinións: debates, coloquios. 

Proba específica de comprensión oral e 

rexistro cuantitativo. 

 

Intervención orais espontáneas 

 

 

Rúbrica presentación oral planificadas 

 

 

 

Rúbrica expresión oral  

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

 

 

 

 

Rúbrica expresión oral planificada 

 

 

 

Rúbrica de expresión oral e de gravación 

de podcast 

a 

d 

g 

B1.2 LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos 

orais e valora a súa participación. 

CCL 

CSIEE 

1º 

2º 

3º 

Adoita intervir en actos comunicativos orais e valora a 

súa participación.  

EOE 

ECC 

E 

h B1.3 LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de 

discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos.  

CCL 

CCA 

1º 

2º 

3º 

Fala en público mantendo unha orde, unha coherencia 

e claridade aceptables.  

EOE 

LCLB1.3.2. 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. 

CD 1º 

2º 

3º 

Realiza e sabe valorar nas intervencións orais 

planificadas o ton e volume da voz, os xestos, o control 

do tempo. Apóiase e emprega as TICS. 

EOE 

TICS 

CA 

LCLB1.3.3. Recoñece os erros da produción 

oral propia e allea a partir da práctica habitual 

da avaliación e autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Recoñece en xeral os seus erros  e quen de aplicar unha 

rúbrica de avaliación  ou unha guía para intentar 

mellorar. 

EOE 

E 

VP 

g 

h 

B1.4 LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais.  CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza presentacións orais. EOE 

E 

VP 

a 

d 

B1.5 LCLB1.5.1. Dramatiza e improvisa situacións 

reais ou imaxinarias de comunicación. 

CSC 1º 

2º 

Participa ocasionalmente en dramatizacións e diálogos 

nos que se integran linguaxes verbais e non verbais. 

EOE 

E 
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h 

m 

3º VP 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTO 

h 

n 

B2.1 LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a 

idea principal e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións entre elas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica o tema e a intención dun texto escrito. EOE 

CL 

Proba escrita 

Produción textual 

 

Proba específica de comprensión escrita 

e rexistro cuantitativo. 

 

 

Proba escrita 

 

 

Produción textual 

Rúbrica produción textual 

Observación 

 

 

Observación 

 

 

Observación 

 

 

 

Rúbrica producións textual 

 

 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de 

certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende instrucións sinxelas dos textos da vida 

cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á súa 

experiencia. 

EOE 

CL 

E 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Explica información básica dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 

etc. 

EOE 

CL 

CA 

b 

e 

h 

B2.2 LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas 

fontes de información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

CD 1º 

2º 

3º 

Utiliza, de maneira minimamente autónoma, as TICS 

para realizar tarefas. 

EOE 

CL 

TICS 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión dixital. 

CD 1º 

2º 

3º 

Coñece e manexa cando o precisa dicionarios en 

versión dixital. 

TICS 

E 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

CD 1º 

2º 

3º 

Emprega a biblioteca do Centro ou da súa localidade. CL 

TICS 

E 

g 

h 

B2.3 LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e redacta borradores 

de escritura. 

CSIE 1º 

2º 

3º 

Presenta un esquema o guión do seu traballo individual 

e redacta borradores de escritura. 

EOE 

CA 
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h 

l 

B2.4 LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito 

persoal e familiar, escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Compón textos sinxelos do ámbito persoal e familiar, 

educativo e social, con coherencia e corrección. 

EOE 

CL 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións textuall 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións textual 

 

 

Proba escritura 

Rúbrica produción textual 

 

 

Realización e presentación de traballos 

sobra diversos temas, empregando 

diferentes fontes de información. 

 

Interpretación de datos, exames escritos, 

tarefas... 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados. 

EOE 

CL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e 

explica por escrito o significado dos elementos 

visuais que poden aparecer nos textos. 

CMCCT 

CD 

1º 

2º 

3º 

Aplica técnicas de organizacións de ideas como 

esquemas o mapas conceptuais. 

EOE 

CL 

CA 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTO 

b 

h 

B3.1 LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece e emprega as diferentes categorías 

gramaticais dentro dun texto en casos claros e 

inequívocos. 

EOE Proba obxectiva  

Rexistro de control 

 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

LCLB3.1.2. 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. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comete poucos erros ortográficos e gramaticais. EOE 
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LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 

formas verbais nas súas producións orais e 

escritas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Produce textos nos que manexa as formas verbais 

elementais con corrección. 

EOE  

 

Proba escrita 

Rúbrica produción textual 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica produción textual 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica produción textual 

 

 

 

 

Observación sistemática: rexistro 

anecdótico 

 

 

 

e 

h 

B3.2 LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver as súas 

dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o 

seu vocabulario. 

CD 1º 

2º 

3º 

Utiliza as TICS como ferramenta para aprender e 

mellorar as súas producións. 

EOE 

h B3.3 LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

a súa función na organización do contido do 

texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega marcadores textuais e conectores elementais. 

Evita a repetición de palabras e mantén a coherencia e 

cohesión sintácticas.  

EOE 

a 

h 

B3.4 LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da 

obxectividade ou subxectividade identificando 

as modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención 

comunicativa do emisor. 

CSC 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Distingue as modalidades oracionais e percibe a súa 

utilidade na expresión da obxectividade e da 

subxectividade. 

EOE 

CL 

i 

l 

B3.5 LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

EOE 

CA 

CL 

E 

ECC 

VP 
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a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.6 LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüística do seu grupo, do centro docente e do 

seu ámbito social próximo. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Coñece e valora minimamente a diversidade lingüística 

do seu grupo, do centro docente e do seu ámbito social 

próximo. 

EOE 

ECC 

 

 

Observación sistemática: rexistro 

anecdótico 

 

 

 

 

Observación sistemática: rexistro 

anecdótico 

 

g 

h 

B3.7 LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Aplica os seus coñecementos lingüísticos para a 

mellora na aprendizaxe das linguas. 

EOE 

ECC 

CL 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP

. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTO 

h 

l 

n 

B4.1 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e 

aos seus intereses. 

CCL 

CCEC 

1º 

2º 

3º 

Le e comprende textos literarios CL 

EOE 

ECC 

VP 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica avaliación 

 

 

Rexistro anecdótico 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

Rexistro anecdótico 

 

 

 

Proba escrita 

h 

l 

n 

B4.2 LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos compañeiros e coas 

compañeiras. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Participa na clase nas análises e comentarios sobre as 

obras de lectura 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desenvolvendo progresivamente a 

expresión corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, respectando as 

producións das demais persoas. 

CCEC 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Fai lecturas expresivas de textos breves e respecta as 

producións dos demais.  

CL 

EOE 

ECC 

VP 

h 

l 

B4.3 LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados 

CCL 

CCEC 

1º 

2º 

Produce textos breves de intención literaria CL 

EOE 

2º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTO 

h 

m 

B1.1 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de 

textos orais propios do ámbito persoal, 

escolar/ educativo e social, identificando a 

estrutura, a información relevante e a 

intención comunicativa do/da falante. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende o sentido dos textos orais de diferentes 

ámbitos, identifica a intención e a información 

relevante 

EOE Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

 

Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

LCLB1.1.2. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 

EOE 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións 

orais respectando a xerarquía dada. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Segue instrucións orais respectando a xerarquía dada. EOE 

h 

m 

B1.2 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de 

textos orais de intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 

intención comunicativa do/da falante, así 

como a súa estrutura e as estratexias de 

cohesión textual oral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende o sentido de textos orais de diferentes 

tipoloxías. Identifica o tema e a intención do emisor 

EOE Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

Observación sistemática 

 

LCLB1.2.2. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 

CL 

EOE 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, procura en 

CAA 1º 

2º 

3º 

Pide axuda para axuda para resolver problemas léxicos 

ou de comprensión, emprega dicionarios dixitais se é 

preciso 

CL 

EOE 

TICS 
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n seguindo as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

3º ECC 

VP 

Produción textual 

Rúbrica 

 

Proba escrita 

Produción textual 

Rúbrica 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

CCEC 

CSIE 

1º 

2º 

3º 

Escribe e valora a escrita como forma de comunicación 

emocional 

dicionarios, lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

 

 

 

 

Proba escrita de comprensión oral 

Observación sistemática 

LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, recollendo as 

ideas principais e integrando a información en 

oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente. 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Resume textos orais de diferentes tipoloxías CL 

EOE 

h 

m 

B1.3 LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 

particulares de cada participante nun debate 

tendo en conta o ton empregado, a linguaxe 

que se utiliza, o contido e o grao de respecto 

cara ás opinións das demais persoas. 

CCL 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Valora aspectos non verbais e verbais dos participantes 

nun debate. 

CL 

EOE 

Proba de comprensión oral 

Observación sistemática 

h B1.4 LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción 

de discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos.  

CSIE 1º 

2º 

3º 

Fala en público mantendo unha orde, unha coherencia 

e claridade aceptables. 

CL 

EOE 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e 

da xestión de tempos, e o emprego de axudas 

audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

CD 1º 

2º 

3º 

Realiza e sabe valorar nas intervencións orais 

planificadas o ton e volume da voz, os xestos, o control 

do tempo. Apóiase e emprega as TICS. 

CL 

EOE 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción 

oral propia e allea a partir da práctica habitual 

da avaliación e autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas. 

CSS 1º 

2º 

3º 

Recoñece en xeral os seus erros  e quen de aplicar unha 

rúbrica ou guía de avaliación e intenta mellorar. 

CL 

EOE 

g 

h 

B1.5 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza presentacións orais. CL 

EOE 

E 

VP 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión oral  

LCLB1.5.2. Realiza intervencións non 

planificadas dentro da aula, analizando e 

CSC 1º 

2º 

Intervén na aula e diferenza os actos comunicativos 

formais dos espontáneos. 

CL 

EOE 
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comparando as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e espontáneos. 

3º Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da lingua nas 

súas prácticas orais. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Amplía o seu caudal léxico CL 

EOE 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Explota os aspectos prosódicos en función da intención 

comunicativa 

CL 

EOE 

a 

d 

g 

B1.6 

B1.7 

LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e 

atende as instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Participa en debates e coloquios e centra o contido das 

súas intervencións respectando as quendas de palabra 

CL 

EOE 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

 

Rúbrica expresión oral  

Observación sistemática 

 

LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía 

que deben dirixir as conversas orais 

axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, xesticulando 

adecuadamente, escoitando activamente as 

demais persoas e usando fórmulas de saúdo 

e despedida. 

CCL 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Participa en debates e conversacións respectando as 

regras de cortesía.  

CL 

EOE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

b 

h 

B2.1 ▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes 

estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Aplica estratexias de lectura comprensiva como 

identificar palabras clave, subliñar 

CL 

EOE 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Pobra escrita 

Producións escritas 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o significado das 

palabras propias de nivel formal da lingua 

e incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Deduce o significado de palabras e expresións formais 

e incorpóraas ao seu vocabulario  

CL 

EOE 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información 

explícita e implícita dun texto, e pona en 

CCEC 1º 

2º 

Realiza unha lectura comprensiva e extrae o sentido 

global dun texto 

CL 

EOE 
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relación co contexto. 3º Observación sistemática 

 

Pobra escrita 

Producións escritas 

Observación sistemática 

 

Pobra escrita 

Producións escritas 

Observación sistemática 

▪ LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun 

texto e recoñece as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións que se 

establecen entre elas.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica as ideas principais e secundarias e a súas 

relacións entre elas. Elabora esquema de ideas, mapas 

conceptuais... 

CL 

EOE 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses 

sobre o sentido dunha frase ou dun texto 

que conteña diferentes matices 

semánticos e que favorezan a construción 

do significado global e a avaliación crítica. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Interpreta o significados e o sentidos figurados dos 

textos 

CL 

EOE 

b 

h 

l 

B2.2 ▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 

informacións explícitas e implícitas nun 

texto, e deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Extrae información concretas e deduce informacións 

implícitas 

CL 

EOE 

Pobra escrita 

Producións escritas 

Observación sistemática 

 

 

Pobra escrita 

Producións escritas 

Observación sistemática 

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 

etc. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Interpreta a información gráfica dos textos CL 

EOE 

b 

e 

h 

B2.3 ▪ LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo 

diversas fontes de información integrando 

os coñecementos adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

CD 1º 

2º 

3º 

Integra coñecementos adquiridos en diversas fontes CL 

EOE 

Producións escritas 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

▪ LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

CD 1º 

2º 

3º 

Localiza bibliografía na biblioteca do centro ou en 

bibliotecas virtuais 

CL 

EOE 

vg 

h 

B2.4 LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos (esquemas, 

árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

CSIE 1º 

2º 

3º 

Planifica os seus escritos e realiza borradores CL 

EOE 

Producións escritas 

Rúbrica expresión escrita 
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LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais cohesionadas e 

respectando as normas gramaticais e 

ortográficas.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos ben organizados, comprensibles, cunha 

presentación adecuada e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas 

CL 

EOE 

Probas escritas 

Producións escritas 

Rúbrica expresión escrita 

e 

h 

i 

l 

B2.5 

B2.6 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito 

persoal e familiar, escolar ou educativo e 

social, imitando textos modelo. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos de diversos ámbitos imitando un modelo CL 

EOE 

Probas escritas 

Producións escritas 

Rúbrica expresión escrita 

 

Probas escritas 

Producións escritas 

Rúbrica expresión escrita 

 

Probas escritas 

Producións escritas 

Rúbrica expresión escrita 

LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 

descritivos e instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Escribe textos de diversas tipoloxías CL 

EOE 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e 

explica por escrito o significado dos 

elementos visuais que poden aparecer nos 

textos. 

CMCCT 

CD 

1º 

2º 

3º 

Realiza esquemas e mapas conceptuais CL 

EOE 

BLOQUE 3. ESTUDO DA LINGUA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

b 

h 

B3.1 

B3.2 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece e emprega as diferentes categorías 

gramaticais dentro dun texto en casos claros e 

inequívocos.  

CL 

EOE 

Proba escrita 

Rexistro de control 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións escritas 

 

 

 

LCLB3.1.2. 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. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comete poucos erros ortográficos ou gramaticais CL 

EOE 
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LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente 

as formas verbais nas súas producións orais 

e escritas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Mantén a coherencia no uso dos tempos verbais nas 

súas producións orais e escritas 

CL 

EOE 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións escritas 

 

 

Proba escrita 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións escritas 

 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións escritas 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

Rúbrica producións escritas 

b 

h 

B3.3 LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes 

denotativos e connotativos no significado das 

palabras dentro dunha frase ou un texto oral 

ou escrito. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece os significados denotativos e connotativos 

nos textos 

CL 

EOE 

h B3.4 LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos dunha palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun texto oral ou 

escrito. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Executa substitucións sinonímicas e comprende as 

posibilidades expresivas desas transformacións 

CL 

EOE 

h 

n 

B3.5 LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso 

metafórico e metonímico das palabras nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Interpreta os sentidos figurados da linguaxe CL 

EOE 

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 

contextuais que afectan o significado global 

das palabras: tabú e eufemismo. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Comprende o concepto de eufemismo e é quen de 

identificalos e empregalos 

CL 

EOE 

h B3.6 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora 

a súa función na organización do contido do 

texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica e emprega conectores textuais. Mantén a 

cohesión textual dos seus textos. 

CL 

EOE 

a 

h 

B3.7 LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa 

que implica o uso dos tempos e modos 

verbais. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece o valor dos tempos verbais e emprégaos 

correctamente nas súas producións 

CL 

EOE 

i 

l 

B3.8 LCLB3.7.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

CCL 1º 

2º 

Evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe 

CL 

EOE 
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folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

3º  

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Observación sistemática 

a 

h 

i 

ñ 

o 

B3.9 LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüística de Galicia. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Aprecia e respecta a diversidade lingüística CL 

EOE 

g 

h 

B3.10 LCLB3.9.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no 

curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Aplica os seus coñecementos lingüísticos para a 

mellora na aprendizaxe das linguas. 

CL 

EOE 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

h 

l 

n 

c 

B4.1 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao 

crecente de interese e autonomía obras 

literarias próximas aos seus gustos, ás  súas 

afeccións e aos seus intereses. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Le e comprende textos literarios CL 

EOE 

ECC 

VP 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica avaliación 

 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica avaliación 

 

h 

l 

n 

c 

B4.2 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión observando, 

analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas 

as épocas (música, pintura, cine, etc.). 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Analiza e comenta aspectos concretos das obras 

literarias recoñecendo a especificidade da súa linguaxe 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

CA 
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3º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de personaxes-

tipo, temas e formas ao longo de diversos 

períodos histórico-literarios ata a 

actualidade. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Valora os temas, tipos de personaxes e xéneros 

principais da historia da literatura 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica avaliación 

 

 

Rexistro anecdótico 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

Rexistro anecdótico 

 

 

Proba escrita 

Produción textual 

Rúbrica 

Proba escrita 

Produción textual 

Rúbrica 

 

h 

l 

n 

c 

B4.3 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 

comparte as súas impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

CCL 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Participa na clase nas análises e comentarios sobre as 

obras de lectura 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, 

adecuando a voz, apoiándose en elementos 

da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Fai lecturas expresivas de textos breves e respecta as 

producións dos demais. 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

h 

l 

n 

B4.4 LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

CCL 

CCEC 

1º 

2º 

3º 

Produce textos de intención literaria CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Escribe e valora a escrita como forma de comunicación 

emocional 

CL 

EOE 

ECC 

VP 
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h 

m 

B1.1 LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infire datos do 

emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Analiza e interpreta información do emisor e do contido 

dos textos orais 

CL 

EOE 

ECC 

Observación sistemática 

Proba de comprensión oral 

 

Observación sistemática 

Proba de comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

Proba de comprensión oral 

 

Observación sistemática 

Proba de comprensión oral 

 

 

Observación sistemática 

Proba de comprensión oral 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

Proba de compresión oral 

Observación sistemática 

 

 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de 

textos publicitarios, informativos e de opinión 

procedentes dos medios de comunicación, 

distinguindo a información da persuasión na 

publicidade e a información da opinión en 

noticias, reportaxes, etc., identificando as 

estratexias de enfatización e de expansión. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Comprende o sentido global dos textos argumentativos 

e persuasivos procedentes dos medios de 

comunicación e da publicidade. Diferencia información 

de opinión e persuasión. 

CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, 

recollendo as ideas principais e integrándoas 

con claridade en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Resume textos de forma oral recollendo a información 

principal 

CL 

EOE 

ECC 

h 

m 

B1.2 LCLB1.2.1. Anticipa ideas e infire datos do 

emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Adianta e supón información a través de fontes non 

verbais  

CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos 

concretos do contido e da estrutura de textos 

narrativos, descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos 

razoados e relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto de vista 

particular. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 

estrutura de textos de diferentes tipoloxías, razoando e 

establecendo relacións co seu punto de vista particular 

CL 

EOE 

ECC 

h 

m 

B1.3 LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido 

global de debates, coloquios e conversas 

espontáneas identificando a información 

salientable, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido que regulan os 

CSC 1º 

2º 

3º 

Escoita e interpreta o sentido global de debates, 

coloquios, conversacións. 

CL 

EOE 

ECC 
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intercambios comunicativos formais e os 

intercambios comunicativos espontáneos. 

 

 

 

Rúbrica de expresión oral 

Produción textual 

 

 

Rúbrica de expresión oral 

Observación sistemática 

 

Rúbrica de expresión oral 

Observación sistemática 

 

 

Rúbrica de expresión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

Rúbrica de expresión oral 

Observación sistemática 

 

Rúbricas de expresión 

Listas de cotexo 

 

Observación sistemática 

 

h B1.4 LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de 

discursos orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Coñece os procesos de produción de discursos orais e 

aplícaos nas súas intervencións. 

CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.4.2. 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. 

CD 1º 

2º 

3º 

Nas súas exposicións orais coida a súa linguaxe non 

verbal e emprega as TIC nas súas intervencións. 

CL 

EOE 

ECC 

CA 

g 

h 

B1.5 LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza presentación orais planificadas CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións 

previos á intervención oral formal, 

seleccionando a idea central e o momento en 

que vai ser presentada ao seu auditorio, así 

como as ideas secundarias e os exemplos que 

van apoiar o seu desenvolvemento.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Planifica e prepara a súas presentacións orais con 

esquemas e guións previos. 

CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da lingua nas 

súas prácticas orais. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Amplía progresivamente o seu vocabulario nas súas 

prácticas orais, enriquecendo especialmente o rexistro 

formal. 

CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Coida a pronuncia e a entoación CL 

EOE 

ECC 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio de guías, as 

producións propias e alleas, mellorando 

progresivamente as súas prácticas discursivas. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Emprega rúbricas e listas de control para valorar as 

súas producións e a dos seus compañeiros. 

CL 

EOE 

ECC 

a 

d 

B1.6 LCLB1.6.1. Participa activamente en debates e 

coloquios escolares respectando as regras de 

CSC 1º 

2º 

Participa nos intercambios comunicativos na aula con 

cortesía e respecto cara os demais. 

CL 

EOE 
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g interacción, intervención e cortesía que os 

regulan, manifestando as súas opinións e 

respectando as opinións das demais persoas. 

3º ECC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

b 

h 

B2.1 LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes 

estratexias de lectura en función do obxectivo 

e o tipo de texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Aplica estratexias de lectura comprensiva como 

identificar palabras clave, subliñar. 

EOE 

CL 

Observación sistemática 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Observación sistemática 

Proba escrita 

 

 

Rúbrica 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Proba escrita 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o 

sentido dunha frase ou dun texto que conteña 

matices semánticos e que favorezan a 

construción do significado global e a avaliación 

crítica. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Interpreta o sentido dos textos facendo inferencias e 

deducións. 

EOE 

CL 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de 

comprensión de lectura usando fichas sinxelas 

de autoavaliación.  

CAA 1º 

2º 

3º 

Aplica estratexias de autoavaliación da comprensión EOE 

CL 

h 

l 

B2.2 LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos escritos 

propios do ámbito persoal e familiar, educativo 

ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as marcas lingüísticas 

e o formato utilizado. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece e expresa o tema e a intención de textos de 

diferentes ámbitos. 

EOE 

CL 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a 

intención comunicativa de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a 

tipoloxía textual seleccionada, as marcas 

lingüísticas e a organización do contido. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Recoñece e expresa o tema e a intención de textos de 

diferentes tipoloxías. 

EOE 

CL 
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a 

c 

h 

B2.3 LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Expresa a súa  postura sobre o contido dun texto. EOE 

CL 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

Observación sistemática 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

 

 

Observación sistemática 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación 

sobre o significado dun texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Interpreta de forma persoal un texto EOE 

CL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais 

persoas. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Respecta as opinións dos demais EOE 

CL 

b 

e 

h 

B2.4 LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 

fontes de información, e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

CD 1º 

2º 

3º 

Emprega as TICS como fonte de información nos seus 

traballos 

EOE 

CL 

e 

g 

h 

B2.5 LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para 

aclarar problemas co contido (ideas e 

estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación), e avalía a súa propia 

produción escrita ou a dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Revisa e mellora as súas producións e as dos seus 

compañeiros e quen de aplicar rúbricas ou guías de 

autoavaliación. 

EOE 

CL 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos 

aplicando as propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da produción escrita e 

axustándose ás normas ortográficas e 

gramaticais que permiten unha comunicación 

fluída. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Mellora os seus textos progresivamente EOE 

CL 

g 

h 

l 

B2.6 

B2.7 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos argumentativos sinxelos imitando un 

modelo 

EOE 

CL 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores 

textuais nas exposicións e nas argumentacións. 

CCL 1º 

2º 

Emprega conectores textuais. EOE 

CL 
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3º Rúbrica expresión escrita 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando 

termos que teñen trazos en común, 

globalizando a información e integrándoa en 

oracións que se relacionen loxicamente e 

semanticamente, evitando parafrasear o texto 

resumido. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Realiza resumos escritos EOE 

CL 

g 

h 

l 

B2.8 LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

recoñecendo na escritura o instrumento que é 

capaz de organizar o seu pensamento. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Escribe textos nos que plasma o seu pensamento de 

forma ordenada e coherente. 

EOE 

CL 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras 

propias do nivel formal da lingua que incorpora 

ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario 

para expresarse oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Enriquece progresivamente o seu vocabularios nos 

textos que escribe 

EOE 

CL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 

unha actitude creativa ante a escritura. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Ten unha actitude positiva cara a escritura. EOE 

CL 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das 

tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

CD 

CSC 

1º 

2º 

3º 

Utiliza as TICS para intercambiar opinións e realizar 

valoracións 

EOE 

CL 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

b 

h 

B3.1 

B3.2 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías gramaticais nos textos e utiliza este 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica e emprega as categorías gramaticais EOE 

CL 

Proba escrita 

Producións textuais 
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coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

 

 

Proba escrita 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

LCLB3.1.2. 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. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Corrixe erros gramaticais e ortográficos propios e 

alleos.  

EOE 

CL 

h B3.3 LCLB3.2.1. 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. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Clasifica as palabras segundo a súa estrutura interna e 

identifica os seus constituíntes en palabras non 

demasiado complexas 

EOE 

CL 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de 

formación de palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas e os 

acrónimos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece os procedementos de formación de palabras 

en termos non complexos. 

EOE 

CL 

h B3.4 LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en 

frases e textos, diferenciando a palabra nuclear 

do resto de palabras que o forman, e explica o 

seu funcionamento no marco da oración simple. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica os distintos tipos de sintagmas e a súa 

función na oración 

EOE 

CL 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o 

funcionamento sintáctico do verbo a partir do 

seu significado, distinguindo os grupos de 

palabras que poden funcionar como 

complementos verbais argumentais e 

adxuntos.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece o funcionamento sintáctico do verbo e os 

seus complementos 

EOE 

CL 

h B3.5 

  

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os 

elementos constitutivos da oración simple, 

diferenciando suxeito e predicado e 

interpretando a presenza ou a ausencia do 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece o suxeito e o predicado nunha oración EOE 

CL 
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suxeito como unha marca da actitude, 

obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en 

pasivas e viceversa, e explica os papeis 

semánticos do suxeito (axente, paciente e 

causa). 

CAA 1º 

2º 

3º 

Transforma oracións activas en pasivas e viceversa EOE 

CL 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando os 

nexos adecuados e creando oracións novas con 

sentido completo. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Enlaza oracións cos nexos axeitados EOE 

CL 

a B3.6 LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións 

pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 

a súa función na organización do contido do 

texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega os principais mecanismos de cohesión EOE 

CL 

a 

h 

B3.7 LCLB3.6.1. 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.). 

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega correctamente as persoas gramaticais nos 

seus escritos. 

EOE 

CL 

a 

h 

 

B3.8 LCLB3.7.1. Recoñece a coherencia dun 

discurso atendendo á intención comunicativa 

do emisor, identificando a estrutura e a 

disposición de contidos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece o texto como unha unidade estruturada de 

sentido. 

EOE 

CL 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais 

(narración, descrición, explicación e diálogo), 

explica os mecanismos lingüísticos que as 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Recoñece as diferentes tipoloxías textuais EOE 

CL 
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diferencian e aplica os coñecementos 

adquiridos na produción e na mellora de textos 

propios e alleos. 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

a 

h 

l 

B3.9 LCLB3.8.1. Localiza nun mapa as linguas de 

España e explica algunha das súas 

características diferenciais, comparando varios 

textos, recoñece as súas orixes históricas e 

describe algúns dos seus trazos diferenciais. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Localiza nun mapa as linguas faladas en España EOE 

CL 

LCLB3.8.2. Recoñece as variedades 

xeográficas do castelán dentro e fóra de 

España.  

CSC 1º 

2º 

3º 

Recoñece o español como un idioma con diferentes 

variedades. 

EOE 

CL 

i 

l 

B3.10 LCLB3.9.1. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, 

e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe 

EOE 

CL 

g 

h 

B3.11 LCLB3.10.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Traslada as aprendizaxes dunha lingua a outra para 

mellorar. 

EOE 

CL 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

h 

l 

B4.1 LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura 

libre, resumindo o contido, explicando os 

CCL 1º 

2º 

Valora a lectura e explica aqueles elementos que 

chamaron a súa atención 

CL 

EOE 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 
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n 

c 

aspectos que máis chamaron a súa atención e 

o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal.  

3º ECC 

VP 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

Rúbrica traballo colaborativo 

 

 

Producións textuais 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

h 

l 

n 

c 

B4.2 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Progresa nos seus xuízos estéticos sobre a literatura CL 

EOE 

ECC 

VP 

h 

l 

n 

c 

B4.3 LCLB4.3.1. Compara textos literarios e pezas 

dos medios de comunicación que respondan a 

un mesmo tópico, observando, analizando e 

explicando os puntos de vista segundo o medio, 

a época ou a cultura, e valorando e criticando o 

que le ou ve. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Compara textos diversos que tratan un mesmo tema CL 

EOE 

ECC 

VP 

CA 

h 

l 

n 

c 

B4.4 LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Participa na clase en conversas sobre os libros CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polo alumnado, investigando e 

experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

CSC 

CSIEE 

1º 

2º 

3º 

Traballa en equipos de forma cooperativa sobre as 

lecturas 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

h 

l 

n 

c 

B4.5 LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de 

textos literarios, en versión orixinal ou 

adaptados, e representativos da literatura da 

Idade Media ao Século de Ouro, identificando o 

tema, resumindo o seu contido e interpretando 

a linguaxe literaria. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Le e comprende textos sinxelos das diferentes etapas 

literarias. 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido 

da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Analiza as obras en función do seu contexto, autor, 

temática, xénero 

CL 

EOE 

ECC 
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e o mantemento de temas e formas, emitindo 

xuízos persoais razoados. 

VP Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

h 

l 

n 

B4.6 LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

CCEC 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Redacta textos literarios a partir de modelos. CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

CAA 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Ten unha actitude positiva cara a escrita expresiva e 

creativa 

CL 

EOE 

ECC 

VP 

e B4.7 LCLB4.7.1. Achega nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de vista persoais 

e críticos sobre as obras literarias estudadas, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CSIEE 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Extrae conclusións persoais sobre as lecturas CL 

EOE 

ECC 

VP 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das 

tecnoloxías da información e da comunicación 

para a realización dos seus traballos 

educativos. 

CD 1º 

2º 

3º 

Emprega as TICS nos seus traballos sobre a literatura. CL 

EOE 

ECC 

VP 

 

4º ESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

h 

m 

B1.1 LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de 

textos orais propios dos ámbitos persoal, 

educativo e laboral, identificando a información 

relevante, determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende o sentido global de textos de diferentes 

ámbitos diferenciando tema e intención. 

CL 

EOE 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 
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LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do 

emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Deduce información de fontes non verbais CL 

EOE 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

Proba comprensión oral 

LCLB1.1.3. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Resume textos orais e extrae datos concretos CL 

EOE 

LCLB1.1.4. Distingue as partes en que se 

estruturan as mensaxes orais e a relación entre 

discurso e contexto.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Distingue as partes do discurso CL 

EOE 

LCLB1.1.5. Distingue entre información e 

opinión en mensaxes procedentes dos medios 

de comunicación, e entre información e 

persuasión en mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de enfatización e 

expansión. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Diferencia información de opinión CL 

EOE 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais. CCL 1º 

2º 

3º 

Segue instrucións CL 

EOE 

E 

h 

m 

B1.2 LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de 

textos orais de intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a información 

relevante, determinando o tema e recoñecendo 

a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende o sentido global de textos de diferentes 

tipoloxías diferenciando tema e intención. 

CL 

EOE 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do 

emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Deduce información de fontes non verbais CL 

EOE 

LCLB1.2.3. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Resume textos orais e extrae datos concretos CL 

EOE 
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LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos 

concretos do contido de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos persoais, para 

xustificar un punto de vista particular. 

CAA 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido 

textos de diferentes tipoloxías razoando e poñéndoo en 

relación co seu punto de vista. 

CL 

EOE 

Observación sistemática 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Proba comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

Produción textual 

Proba de compresión oral 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, busca en 

dicionarios, lembra o contexto en que aparece, 

etc.). 

CD 1º 

2º 

3º 

Emprega dicionarios dixitais, pide axuda para resolver 

dúbidas léxicas 

CL 

EOE 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, 

descritivos, expositivos e argumentativos de 

forma clara, recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións que se 

relacionen loxicamente e semanticamente. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Realiza resumos de textos de diferentes tipoloxías non 

moi complexos 

CL 

EOE 

h B1.3 LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o 

sentido global de debates, coloquios e 

conversas espontáneas identificando a 

información relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa e a 

postura de cada participante, así como as 

diferenzas formais e de contido que regulan os 

intercambios comunicativos formais e os 

espontáneos. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Interpreta a información principal de debates, 

coloquios e conversas 

CL 

EOE 

LCLB1.3.2. Recoñece e explica as 

características da linguaxe conversacional 

(cooperación, espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas espontáneas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece trazos da linguaxe non conversacional CL 

EOE 
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LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións 

particulares de cada participante nun debate, 

coloquio ou conversa espontánea tendo en 

conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o 

contido e o grao de respecto cara ás opinións 

das demais persoas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Analiza intervencións orais de debates, coloquios, 

conversas 

CL 

EOE 

Observación sistemática 

 

Proba de comprensión oral 

 

 

 

 

 

Proba de comprensión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

 

LCLB1.3.4. Identifica o propósito, a tese e os 

argumentos das persoas participantes en 

debates, faladoiros e entrevistas procedentes 

dos medios de comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica aspectos concretos 

da súa forma e o seu contido.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica o propósito a tese a algúns argumentos de 

textos orais dos medios de comunicación 

CL 

EOE 

LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de 

interacción, intervención e cortesía que regulan 

os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Intervén con cortesía nas participacións orais CL 

EOE 

a 

d 

h 

B1.4 LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de 

discursos orais e valora a claridade expositiva, 

a adecuación, a coherencia do discurso e a 

cohesión dos contidos.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Elabora textos orais coherentes, cohesionados, 

adecuados 

CL 

EOE 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a 

linguaxe corporal, a xestión de tempos e o 

emprego de axudas audiovisuais en calquera 

tipo de discurso. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece e emprega con corrección a compoñente 

prosódica da linguaxe e a linguaxe non verbal 

CL 

EOE 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral 

propia e allea a partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e propón solucións 

para melloralas. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Aplica rúbricas para valorar e mellora a súas 

intervencións orais e as dos compañeiros. 

CL 

EOE 
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a 

d 

h 

B1.5 LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un 

medio para adquirir, procesar e transmitir novos 

coñecementos, para expresar ideas e 

sentimentos, e para regular a conduta. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Valora a lingua como medio para expresar ideas y 

sentimentos 

CL 

EOE 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

Observación sistemática 

 

 

Proba compresión oral 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

g 

h 

B1.6 LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de 

forma individual ou en grupo, planificando o 

proceso de oralidade, organizando o contido, 

consultando fontes de información diversas, 

xestionando o tempo e transmitindo a 

información de xeito coherente, aproveitando 

vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 

CD 1º 

2º 

3º 

Realiza presentación orais e emprega as TICS CL 

EOE 

LCLB1.6.2. Realiza intervencións non 

planificadas, dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e espontáneos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza intervencións orais espontáneas CL 

EOE 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras 

propias do nivel formal da lingua nas súas 

prácticas orais. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Mellora e amplía o seu vocabulario CL 

EOE 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á finalidade da práctica oral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Pronuncia con claridade CL 

EOE 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposicións, 

argumentacións, intervencións públicas, etc., 

recollendo as ideas principais e integrando a 

información en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Resume textos orais CL 

EOE 

LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos 

gramaticais á avaliación e á mellora da 

expresión oral, recoñecendo en exposicións 

orais propias ou alleas as dificultades 

expresivas (incoherencias, repeticións, 

CCL 1º 

2º 

3º 

Aplica os coñecementos gramaticais para mellorar as 

súas producións 

CL 

EOE 
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ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza 

e repetición de conectores etc.). 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

Observación sistemática 

Proba compresión oral 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

a 

c 

d 

h 

B1.7 LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas 

que rexen a cortesía na comunicación oral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Valora a cortesía e o respecto nas intervencións orais CL 

EOE 

LCLB1.7.2. Analiza criticamente debates e 

faladoiros procedentes dos medios de 

comunicación, recoñecendo neles a validez dos 

argumentos e valorando criticamente a súa 

forma e o seu contido. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Analiza criticamente debates e faladoiros CL 

EOE 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos debates 

escolares, respectando as regras de 

intervención, interacción e cortesía que os 

regulan, utilizando unha linguaxe non 

discriminatoria. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Participa en debates con respecto CL 

EOE 

a 

d 

h 

m 

B1.8 LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situacións 

reais ou imaxinarias de comunicación.  

CCEC 1º 

2º 

3º 

Dramatiza ou fai lectura expresiva de pequenas 

escenas.  

CL 

EOE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E ESCRIBIR 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

g 

h 

l 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole 

pondo en práctica diferentes estratexias de 

lectura e autoavaliación da súa propia 

comprensión en función do obxectivo e o tipo 

de texto, actualizando coñecementos previos, 

traballando os erros de comprensión e 

construíndo o significado global do texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comprende textos de diversa índole aplicando 

estratexias de lectura e amplía os seus coñecementos 

EOE 

CL 

Observación sistemática 

Rúbrica 

Proba escrita 

 

 

 



 INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 

MONTE CARRASCO 

 

Departamento LCL Actualización 15 de setembro de 2021                         páxina 37 de 86 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as 

informacións explícitas dos textos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Localiza información relevante dun texto EOE 

CL 

 

Proba escrita 

 

 

Observación sistemática 

Proba escrita 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

Produción textual 

 

Produción textual 

Rúbrica 

 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

Produción textual 

 

 

 

 

 

 

Proba escrita 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos 

textos, identificando a idea principal e as 

secundarias, e establecendo relacións entre 

elas. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Realiza esquema de ideas subliña con corrección  EOE 

CL 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun 

texto ou de frases do texto demostrando unha 

comprensión plena e detallada deste. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Deduce el tema dun texto EOE 

CL 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu 

contexto, integrándoo e avaliándoo 

criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Comenta criticamente un texto EOE 

CL 

LCLB2.1.6. Comprende o significado de 

palabras propias do nivel culto da lingua que 

incorpora ao seu repertorio léxico, e 

recoñecendo a importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse con exactitude e 

precisión. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece ou consulta o significado de palabras cultas EOE 

CL 

b 

e 

h 

l 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as 

ideas principais, a estrutura e a intención 

comunicativa de textos escritos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e 

de relacións con organizacións, identificando a 

tipoloxía textual seleccionada (narración, 

exposición, etc.), a organización do contido e o 

formato utilizado. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece as tipoloxías textuais empregadas en 

diferentes ámbitos 

EOE 

CL 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais dos 

xéneros xornalísticos informativos e de opinión 

(noticias, reportaxes, editoriais, artigos e 

columnas, cartas á dirección, comentarios e 

CSC 1º 

2º 

3º 

Recoñece os diferentes textos xornalísticos EOE 

CL 
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crítica). Produción textual 

 

 

 

Proba escrita 

Produción textual 

 

 

Proba escrita 

Produción textual 

 

 

Proba escrita 

Produción textual 

 

 

Rúbrica 

Proba escrita 

 

 

Produción textual 

 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Observación sistemática 

 

 

Producións textuais 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos 

verbais e os non verbais, e a intención 

comunicativa dun texto publicitario procedente 

dos medios de comunicación. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Analiza a publicidade EOE 

CL 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun 

texto e relaciónaas entre si e co contexto, 

secuénciaas e deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Relaciona información dun texto co seu contexto EOE 

CL 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, 

expresións, frases ou pequenos fragmentos 

extraídos dun texto en función do seu sentido 

global. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou 

pequenos fragmentos extraídos dun texto en función 

do seu sentido global. 

EOE 

CL 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en esquemas, mapas 

conceptuais, diagramas, gráficas, fotografías, 

etc. 

CAA 

CMCCT 

1º 

2º 

3º 

Explica textos gráficos, esquemas, mapas e sabe 

interpretalos 

EOE 

CL 

g 

h 

l 

B2.4 LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de 

acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Expresa a súa conformidade e desconformidade sobre 

as ideas dun texto 

EOE 

CL 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación 

sobre o significado dun texto. 

CAA 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Interpreta e comenta textos EOE 

CL 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais 

persoas. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Respecta as opinións dos demais EOE 

CL 

b 

e 

h 

B2.5 LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas 

fontes de información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega fontes de información de xeito autónomo EOE 

CL 
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LCLB2.4.2. Coñece e manexa habitualmente 

dicionarios impresos ou en versión dixital, 

dicionarios de dúbida e irregularidades da 

lingua, etc. 

CCL 

CD 

1º 

2º 

3º 

Manexa dicionarios dixitais EOE 

CL 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción textual 

Rúbrica expresión escrita 

Observación sistemática 

 

 

Rúbrica 

Observación sistemática 

 

 

Rúbricas 

 

 

LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Emprega a biblioteca escolar EOE 

CL 

g 

e 

h 

l 

B2.6 

B2.7 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.). 

CCL 1º 

2º 

3º 

Planifica os seus escritos con diversas técnicas EOE 

CL 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Redacta borradores EOE 

CL 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes usando o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas, e respectando as normas 

gramaticais e ortográficas.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos en diferentes soportes con coherencia, 

cohesión e corrección 

EOE 

CL 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para 

aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, 

etc.) ou coa forma (puntuación, ortografía, 

gramática e presentación). 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Corrixe o contido e a forma dos seus escritos EOE 

CL 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa propia 

produción escrita e a dos/das seus/súas 

compañeiros/as. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Aplica rúbricas e guías para a autoavaliación e 

heteroavaliación. 

EOE 

CL 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos 

aplicando as propostas de mellora que se 

deducen da avaliación da produción escrita. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Reescribe textos EOE 

CL 
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h 

l 

B2.8 

  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección 

textos propios dos ámbitos persoal, educativo, 

social e laboral. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos de diferentes ámbitos con coherencia e 

corrección. 

EOE 

CL 

Observación sistemática 

 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Produción textual 

Proba escrita 

Rúbrica 

 

Proba escrita 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos, adecuándose aos 

trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Escribe textos de diferentes tipoloxías con coherencia 

e corrección. 

EOE 

CL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 

textuais nos seus escritos.  

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega conectores EOE 

CL 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo 

de texto, recollendo as ideas principais con 

coherencia e cohesión e expresándoas cun 

estilo propio, evitando reproducir literalmente 

as palabras do texto. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Resume textos diversos EOE 

CL 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas 

conceptuais que estruturen o contido dos 

textos traballados.  

CAA 1º 

2º 

3º 

Realiza esquemas e mapas EOE 

CL 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado dos 

elementos visuais que poidan aparecer nos 

textos (gráficas, imaxes, etc.). 

CCL 1º 

2º 

3º 

Explica elementos visuais que aparecen nos textos 

escritos 

EOE 

CL  

 

b 

c 

g 

h 

B2.9 LCLB2.7.1. Produce textos diversos 

recoñecendo na escritura o instrumento que é 

capaz de organizar o seu pensamento. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece a escritura como un instrumento que lle 

permite organizar o seu pensamento 

EOE 

CL 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras 

propias do nivel formal da lingua que incorpora 

ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario 

para expresarse oralmente e por escrito con 

exactitude e precisión. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Amplía o seu léxico formal e emprégao nos seus 

escritos 

EOE 

CL 
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LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 

unha actitude creativa ante a lectura e a 

escritura. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Aprecia e desenvolve a escrita creativa e expresiva EOE 

CL 

 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica 

 

Producións textuais 

Rúbrica 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das 

tecnoloxías da información e da comunicación, 

participando, intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

CD 1º 

2º 

3º 

Manexa as TICS para comunicarse e intercambiar 

opinións 

EOE 

CL 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA 

OBX. CONT ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

a 

h 

B3.1 LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que 

adquiren algúns adxectivos, determinantes e 

pronomes en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica adxectivos, determinantes e pronomes nun 

texto e explican algún dos seus valores 

EOE 

CL 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Observación sistemática 

 

a 

h 

B3.2 

  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores 

expresivos que adquiren as formas verbais en 

relación coa intención comunicativa do texto 

onde aparecen. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica as formas verbais nun texto e explican algún 

dos seus valores 

EOE 

CL 

a 

b 

h 

B3.3 LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a 

formación de palabras novas e explica o valor 

significativo dos prefixos e dos sufixos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece os elementos constitutivos das palabras EOE 

CL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, 

verbos e adverbios a partir doutras categorías 

gramaticais, utilizando diversos procedementos 

lingüísticos. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Emprega mecanismos de formación de palabras para 

crear outras clases de palabras 

EOE 

CL 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais 

prefixos e sufixos de orixe grecolatina e 

utilízaos para deducir o significado de palabras 

descoñecidas. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Coñece os principais prefixos e sufixos grecolatinos e 

deduce significados a partir deles. 

EOE 

CL 
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a 

h 

B3.4 LCLB3.4.1. Explica todos os valores expresivos 

das palabras que gardan relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Explica os valores expresivos dalgunhas expresións EOE 

CL 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado 

de palabras, e usa a acepción adecuada en 

relación ao contexto en que aparecen. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Define palabras e emprégaas na acepción correcta EOE 

CL 

b 

e 

h 

B3.5 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. 

CD 1º 

2º 

3º 

Emprega dicionarios dixitais EOE 

CL 

h B3.6 LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións 

simples en oracións compostas, usando 

conectores e outros procedementos de 

substitución para evitar repeticións. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Transforma oracións variando a súa complexidade a 

través de mecanismos sintácticos 

EOE 

CL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que 

organiza sintacticamente e semanticamente un 

enunciado, así como os elementos que se 

agrupan arredor dela. 

CMCCT 1º 

2º 

3º 

Analiza sintagmas EOE 

CL 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica 

e funcional entre o adxectivo, o substantivo e 

algúns adverbios con oracións de relativo, 

substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, 

substantivos e adverbios en oracións EOE 

CL subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Transforma substantivos, adxectivos e adverbios en 

oracións 

EOE 

CL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos da 

vida cotiá para a observación, reflexión e 

explicación sintáctica. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Nos textos da vida cotiá recoñece e explica fenómenos 

sintácticos 

EOE 

CL 
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b 

h 

B3.7 LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e 

escritos aplicando correctamente as normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social para obter unha comunicación 

eficiente. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Mantén a corrección ortográfica e gramatical das súas 

producións 

EOE 

CL 

Ident 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Produción de textos 

Rúbrica 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

b 

g 

h 

B3.8 LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas 

dos xéneros textuais, con especial atención ás 

expositivas e argumentativas, e utilízaas nas 

propias producións orais e escritas. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica e explica as estruturas das diferentes 

tipoloxías textuais 

EOE 

CL 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación 

comunicativa que determinan os usos 

lingüísticos (tema, propósito, destinatario, 

xénero textual, etc.). 

CSC 

CCL 

1º 

2º 

3º 

Coñece os elementos da situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos 

EOE 

CL 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis 

sobresalientes de textos expositivos e 

argumentativos, relacionándoos coa intención 

comunicativa e o contexto en que se producen. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Comenta trazos lingüísticos de textos expositivos e 

argumentativos 

EOE 

CL 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os 

procedementos lingüísticos para a expresión da 

subxectividade, e utilízaos nas producións 

propias. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece e aplica os procedementos da 

subxectividade 

EOE 

CL 

h B3.9 LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución 

léxica como un procedemento de cohesión 

textual. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza substitucións léxicas con diversos 

procedementos 

EOE 

CL 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos 

tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótese, así como os mecanismos 

gramaticais e léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Identifica e emprega conectores textuais EOE 

CL 

a 

b 

B3.10 LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos 

en textos orais ou escritos en función da 

CCL 1º 

2º 

Recoñece os trazos de diferentes rexistros lingüísticos EOE 

CL 
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h intención comunicativa e do seu uso social. 3º Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación sistemática 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de utilizar o 

rexistro adecuado a cada situación 

comunicativa, e aplícao nos seus discursos 

orais e escritos. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Selecciona o rexistro lingüístico adecuado de acordo co 

contexto 

EOE 

CL 

i 

l 

B3.11 LCLB3.11.1. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros e películas, 

obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

1º 

2º 

3º 

Evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe 

EOE 

CL 

CC 

g 

h 

B3.12 LCLB3.12.1. Utiliza os coñecementos 

lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión 

e a produción dos textos traballados en 

calquera das outras. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Mellora a súa competencia lingüística co aprendido 

noutras linguas 

EOE 

CL 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBX. CONT. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC TEMP. 

TRIM 

GRAO MIN. 

CONSEC. 

ELEM. 

TRANS. 

INSTR. 

AVAL. 

h 

l 

n 

c 

B4.1 LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos e ás súas afeccións. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Le e comprende obras literarias EOE 

CL 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura 

libre, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis chamaron a súa atención e 

o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal.  

CCEC 1º 

2º 

3º 

Le e comenta obras literarias da súa elección EOE 

CL 
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LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu 

propio criterio estético perseguindo como única 

finalidade o pracer pola lectura. 

CSIEE 1º 

2º 

3º 

Desenvolve o seu propio criterio estético e goza coa a 

lectura 

EOE 

CL 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Observación sistemática 

Rúbrica 

 

 

Rúbrica expresión oral 

 

 

 

h 

l 

n 

c 

B4.1 LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reflexión observando, 

analizando e explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de todas as 

épocas (música, pintura, cine, etc.). 

CCL 1º 

2º 

3º 

Recoñece as relacións entre a literatura e outras artes EOE 

CL 

CA 

LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento 

ou a evolución de personaxes-tipo, temas e 

formas ao longo dos diversos períodos 

histórico-literarios, ata a actualidade. 

CCEC 1º 

2º 

3º 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución dos 

principais personaxes-tipo, temas e formas ao longo 

dos diversos períodos histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

EOE 

CL 

LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas 

dos medios de comunicación que respondan a 

un mesmo tópico, observando, analizando e 

explicando os puntos de vista segundo o medio, 

a época ou a cultura, e valorando e criticando o 

que le ou ve. 

CSC 1º 

2º 

3º 

Compara textos literarios con outros doutros eidos cos 

que comparte temáticas, tópicos... 

EOE 

CL 

h 

l 

n 

c 

B4.1 LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Ofrece e comparte as súas impresións sobre as 

lecturas 

EOE 

CL 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo determinados 

aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, investigando e 

experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

CSC 

CSIEE 

1º 

2º 

3º 

Desenvolve tarefas en equipos sobre as obras de 

lectura 

EOE 

CL 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e 

adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Realiza lectura expresiva de textos EOE 

CL 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios CCEC 1º Dramatiza fragmentos literarios breves EOE 
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breves desenvolvendo progresivamente a 

expresión corporal como manifestación de 

sentimentos e emocións, respectando as 

producións das demais persoas. 

2º 

3º 

CL Rúbrica 

 

 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

 

 

Proba escrita 

Produción de textos 

Observación sistemática 

 

Produción textual 

Observación sistemática 

 

Produción textual 

Observación sistemática 

 

 

Observación sistemática 

 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica 

h 

l 

n 

c 

B4.2 LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de 

textos literarios representativos da literatura 

desde o século XVlll aos nosos días, 

identificando o tema, resumindo o seu contido 

e interpretando a linguaxe literaria. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Le, comprende e comenta os aspectos máis 

salientables dunha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos 

nosos días 

EOE 

CL 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido 

da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, 

e o mantemento de temas e formas, emitindo 

xuízos persoais razoados. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Expresa xuízos razoados en relación ao contido dunha 

obra e o seu contexto 

EOE 

CL 

h 

l 

n 

B4.3 LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos dados, 

seguindo as convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

CCL 1º 

2º 

3º 

Redacta textos persoais de intención estética e literaria EOE 

CL 

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios sentimentos. 

CAA 1º 

2º 

3º 

Valora a escritura como un medio de regular as súas 

emocións e sentimentos 

EOE 

CL 

e B4.4 LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente 

varias fontes de información para desenvolver 

por escrito, con rigor, claridade e coherencia, un 

tema relacionado co currículo de Literatura. 

CCL 

CD 

1º 

2º 

3º 

Manexa diversas fontes de información e cítaas con 

corrección 

EOE 

CL 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos 

ou orais conclusións e puntos de vista persoais 

e críticos sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

CCL 

CSIEE 

1º 

2º 

3º 

Aporta un punto de vista persoal e crítico nos seus 

escritos e comentarios sobre as obras 

EOE 

CL 
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LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das 

tecnoloxías da información e da comunicación 

para a realización dos seus traballos 

educativos. 

CD 1º 

2º 

3º 

Manexa as TICS para presentar os seus traballos EOE 

CL 

 

 

Producións textuais 

Rúbrica 
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 Na ESO a materia de Lingua Castelá e Literatura pretende favorecer, afondando nos coñecementos 

xa adquiridos na Educación Primaria, o desenvolvemento de competencias que permiten ao alumnado 

escoitar, falar, ler e escribir con adecuación, corrección, autonomía e creatividade para así exercer a súa 

cidadanía con plenitude e continuar os seus estudos posteriores con garantías.  

 Para responder a estes retos nesa PD apóstase por unha metodoloxía focalizada no 

desenvolvemento das competencias clave que mobilicen tanto os coñecementos xa adquiridos como os 

novos para así poñelos ao servizo dunhas destrezas que lles permitirán resolver problemas complexos.  

  No quefacer diario na aula é fundamental acometer unha presentación dos contidos que permita 

a actualización dos seus coñecementos previos. Trátase de romper o equilibrio inicial dos seus esquemas 

de coñecemento iniciais para logo introducir novas aprendizaxes que estean sustentadas nunha 

organización e presentación de contidos de secuenciación lóxica, fundamentada no rigor científico e 

apoiada en exemplos cotiáns, actividades prácticas e experienciais persoais o máis próximas á realidade 

posible. Superada esta fase de ruptura volverá un novo equilibrio, o que supón unha nova seguridade 

cognitiva grazas á acomodación dos novos coñecementos, pois só desta maneira se pode aprender 

significativamente. 

 A este respecto é básica a realización dunha avaliación inicial adecuada. Por iso ao comezo de 

cada Unidade Didáctica presentaranse unha serie de preguntas que apuntará á base de coñecementos 

que o alumno debe ter para enfrontarse a novos retos ou ben doutras dinámicas que nos permitan 

comprobar cal é o noso punto de partida para poñer en práctica unha aprendizaxe cognitiva e significativa 

por parte do alumnado. 

 Para unha propiciar un desenvolvemento eficaz das competencias e conseguir así a súa integración 

efectiva no currículo, deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado 

avanzar cara o desenvolvemento e mellora de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para iso, 

aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías por proxectos e tarefas, entre outras, así 

como os recursos que ofrece a biblioteca escolar e o emprego das novas tecnoloxías. 

 Atendendo a heteroxeneidade do alumnado deseñaranse actividades diversificadas e organizadas 

por niveis de dificultade nas que estarán enfocadas as competencias, as intelixencias múltiples, o 

desenvolvemento do pensamento crítico e creativo, o traballo cooperativo, o emprego das TIC, dentro e 

fóra da aula, e a dimensión gráfico e visual que caracteriza fondamente os seus estilos de aprendizaxe 

predominantemente visuais. 
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• Así mesmo, poñerase en práctica o enfoque comunicativo, en coherencia coa Lei Educativa vixente 

e coas últimas correntes de didáctica das linguas. Polo tanto traballarase a materia desde unha 

concepción comunicativa integral. Así, ademais da comprensión e expresión escrita, daráselle moita 

importancia á comprensión e expresión oral xunto coa quinésica, a xestual e a corporal que, 

indubidablemente, contribúen a mellorar os intercambios comunicativos en contextos equivalentes aos 

reais. Neste punto será clave a participación en proxectos que poida ser integrados en Radio Labirinto. 

Co obxecto de que os estudantes acomoden as súas aprendizaxes nun marco global no que as 

aprendizaxes lingüísticas resulten operativos, eficaces e se poidan retroalimentar co traballado noutras 

áreas lingüísticas, buscarase a coordinación con outros departamentos de lingua e tamén co conxunto 

do centro co fin de acordar estratexias e liñas de traballo. Cobra protagonismo neste punto o Tratamento 

Integrado das Linguas (TIL), sobre todo galega e castelá, e  traballos por tarefas que se alternarán con 

outros métodos máis tradicionais. 

 Posto que os procesos de ensino-aprendizaxe son resultado da interactividade profesor- alumno 

e alumno-alumno, convén distinguir entre aquilo que o alumno é capaz de facer e de aprender por si só 

e o que é capaz de aprender coa axuda doutras persoas. As profesoras supervisarán estas dinámicas e 

intervirán naquelas actividades que un alumno non é capaz de realizar por si só, pero que pode chegar 

a solucionar se recibe a axuda pedagóxica conveniente. Na interacción alumno-alumno, as actividades 

que favorecen o traballo cooperativo, aquelas nas que se confrontan distintos puntos de vista ou nas que 

se establecen relacións de tipo titorial duns alumnos con outros, favorecen moi significativamente os 

procesos de aprendizaxe e intentarán propiciarse na medida do posible tendo en conta as limitación que 

o contexto de pandemia impoñen no presente curso escolar. 

 Neste sentido, buscarase que o alumnado teña un papel activo nos procesos de ensino-

aprendizaxe. É fundamental o feito de que o estudante participe progresivamente na construción do seu 

coñecemento partindo dos seus propios usos lingüísticos e adquira estratexias de avaliación e control. 

Neste sentido, coa aprendizaxe da Lingua Castelá o alumnado desenvolverá unha formación integral 

tamén na competencia de aprender a aprender e deberá ser consciente dos seus logros a través da 

autoavaliación e a coavaluación. O papel das docentes será o de guía, facilitadora, máis que de meras 

transmisoras de coñecementos. Priorizaranse os procedementos, as actividades, os proxectos, a lectura, 

sobre o saber puramente memorístico de contidos ou a manipulación gramatical descontextualizada dos 

conceptos.  

 Tendo en conta as esixencias que impón unha sociedade hipertecnificada e conectada, 

promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como 

recurso metodolóxico eficaz para desenvolver aprendizaxes e como unha maneira máis de activar as 

prácticas comunicativas cotiás, académicas e formais do alumnado.  



 INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO 

OBRIGATORIO MONTE CARRASCO 

 

Departamento LCL Actualización 15 de setembro de 2021                        páxina 44 de 77 

 Aproveitando que O IES Monte Carrasco é centro Edixgal en todos os niveis polo que se explotaran 

os seus recursos e ferramentas, como xa se viña facendo nos cursos anteriores, se ben a presencia dos 

equipos e das plataformas será maior neste curso como parte das estratexias necesarias para responder 

a unha posible situación de ensino non presencial.  

6. ACTUACIÓNS E AXUSTES DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO ENSINO 

SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

 En canto ás medidas educativas a adoptar no curso 2021/22 no contexto covid-19 é preciso asumir 

que calquera escenario diferente do presencial require de equipamento informático e de conectividade 

do alumnado e do profesorado. Esta PD dá por suposto que o alumnado e o profesorado estará provisto 

do material informático e a conectividade básicas para poder acceder a Internet e as plataformas dixitais. 

 Ao comezo do curso, as profesoras dedicarán un tempo preferente a que o alumnado adquira as 

competencias dixitais necesarias para a teledocencia coa intención de superar posíbeis fendas dixitais, 

en especial entre o alumnado con necesidades educativas especiais e o menos favorecido polo seu 

entorno socioeconómico e cultural. Esta forma de traballo será a prioritaria mesmamente no escenario 

de ensino presencial, de xeito que calquera transición a outros escenarios non sexa traumática e non 

deixe descolgado a ninguén.  

7.1 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

 Tras detectar a necesidade de mellorar as competencias TIC do profesorado, seguindo as 

recomendacións da comisión TIC creada ao final do curso 2019-2020 para analizar as condicións de 

traballo do profesorado e do alumnado durante o confinamento, o centro está a impulsar a súa formación 

TIC desde setembro. As dúas profesoras do departamento teñen participado nun curso para a mellora e 

o perfeccionamento do manexo das plataformas Moodle e Edixgal, con horas de formación presencial e 

a distancia, impartido pola Coordinadora TIC e pola Coordinadora de aula virtual do centro. Gracias ao 

traballo destas compañeiras, o departamento dispón de vídeotitoriais específicos que están a disposición 

do profesorado (Curso para profesorado de moodle) na aula virtual do centro. Así mesmo, respectando 

os acordos da citada comisión que foron levados a claustro, as profesoras manteñen o deseño dos seus 

cursos virtuais, en Edixgal, respectando unhas estruturas e pautas comúns para todo o profesorado co 

fin de facilitarlle ao alumnado as aprendizaxes nestes medios. 

 Todas as actividades e tarefas irán dirixidas a traballar as competencias e os elementos 

curriculares esenciais. Na medida do posible, tal e como se recomenda nas “Instrucións do 30 de xuño 

2021, proporanse tarefas globalizadas que requiran a posta en practica de varias competencias. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/aulavirtual/course/view.php?id=257
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Empregando as posibilidades que nos ofrezan as tecnoloxías tirarase das metodoloxías de aprendizaxe 

cooperativa. Asemade, mediante a elaboración e recompilación de guías e titoriais, ofreceranse 

actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e incursións en modestos 

proxectos de investigación. A práctica da autoavaliación e avaliación entre pares será practicada na 

medida do posible co obxecto de que os alumnos mellores as súas estratexias de autoaprendizaxe e 

desenvolvan así a súa competencia de aprender a aprender que, sen dúbida, xunto co sentido da iniciativa 

e o espírito emprendedor son determinantes nos estudos non presenciais. 

 Durante os posibles períodos de non asistencia ás aulas, de maneira xeral:  

o Terase en conta a desigualdade nos recursos tecnolóxicos e nos apoios educativos e familiares 

aos que poder ter acceso o alumnado, así como as tensións emocionais que poden acompañar 

a estas situacións. 

o Evitarase a sobrecarga de tarefas, procurando, na medida do posible, a coordinación cos demais 

membros do equipo docente. 

o  Contemplarase a posibilidade de flexibilizar, atendendo a causas debidamente xustificadas, os 

prazos de entrega das tarefas. 

o Facilitaráselle atención personalizada aos alumnos ANEEA coa colaboración do Departamento de 

Orientación e a elaboración de materias específicos e adaptados ás súas necesidades. 

 No caso de que haxa alumnos con problemas técnicos ou de conectividade, ata o momento non 

se teñen detectado na sondaxe previa que ten realizado a Dirección do Centro, se non se consegue unha 

solución axeitada, imprimirase a documentación en papel e faráselle chegar aos estudantes por medios 

postais. 

7.2 RECURSOS E MATERIAIS 

 Como plataforma de traballo dixital en todos os cursos empregarase Edixgal. Nesta plataforma 

publicarase documentación, apuntamentos, presentacións e actividades e tarefas adaptadas ao ensino 

non presencial. Os arquivos que se lles envíen, sempre que precisen dun envío posterior en forma de 

tarefa, serán editables para non prexudicar a aqueles alumnos que non contan con medios técnicos para 

poder imprimir os documentos e traballar con eles en papel. 

 Ademais recorrerase o espazo de Cisco Webex para dar aulas a distancia se é preciso. Para facilitar 

o desenvolvemento das explicacións empregaranse tabletas gráfica, adquiridas polo Departamento, que 

conectadas a un equipo informático permiten dispoñer dun encerado en liña, cunha gran semellanza ás 

pantallas táctiles da aula física, e facilitan as correccións dos arquivos enviados polo alumnado.  
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7.3 ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESICADES ESPECÍFICAS 

DE APOIO EDUCATIVO 

 Nas posibles situacións de ensino non presencial o traballo co alumnado con dificultades de 

aprendizaxe e tamén con aquel que, por toparse nun contexto sociofamiliar complexo, non conte cunha 

rede que poida facilitarlle o apoio e as atencións necesarios para seguir co seu proceso formativo a 

distancia, terá un seguimento directo e continuado por parte das persoas titoras, do departamento de 

Orientación e da Xefatura de Estudos. Como se fixo durante o confinamento no curso 2019-2020, no 

caso de pasar a un ensino non presencial, a profesora PT e a Orientadora compartiran funcións de 

cotitorización coas persoas titoras co obxecto de brindarlles unha atención personalizada para así 

axudalos na organización e na planificación das tarefas, axilizar a comunicación co profesorado e coas 

familias, facilitar a resolución de dúbidas e detectar as súas necesidades académicas ou emocionais 

durante o tempo que non se poida asistir ao centro.  

 As profesoras, pola súa banda, elaborarán materiais e tarefas adaptados e faranlle chegar ás 

persoas titora e as cotitoras a información oportuna sobre que teñen que facer e cada caso, cando e 

como está prevista a entrega do traballo para a súa avaliación, así como, unha vez que xa están avaliadas, 

o grao de seguimento e aproveitamento das tarefas. 

7.4 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Os medios e as canles que se empregarán serán: 

 Mensaxeira e os foros de Edixgal. 

 Abalar Móbil. 

 Correo electrónico corporativo 

 Teléfono del centro 

 Plataforma Cisco Webex 

7.5 AVALIACIÓN.  

 Deixando a un lado o hipotético caso de que poida producirse un confinamento extremo que non 

permita acudir ao centro a realizar probas presenciais, mantense o sistema de avaliación descrito na 

programación. Agás algunhas probas escritas o resto dos instrumentos e procedementos de avaliación 

son aplicables en calquera escenario. No caso de confinamento total, agardaranse instrucións precisas 

da Consellaría que determinen como deben axustarse os criterios de avaliación e de cualificación. 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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MATERIAIS E RECURSOS 

1º, 2º, 3º e 4º ESO 

Descrición 

Edixgal Neste curso o centro continúa co proxecto EDIXGAL nos grupos de 1º e 2º de ESO 

ao que se suma tamén 3º e 4º. Nestes niveis traballarase con materiais de 

elaboración propia e sen libro de texto. Os estudantes manexarán os seus portátiles 

dentro e fóra das aulas e con eles terán acceso ás maioría dos materiais e poderán 

resolver a meirande parte das súas tarefas. 

Equipos portátiles Considérase imprescindible que o seguimento das clases que o alumno traia o seu 

equipo a clase coa batería debidamente cargada. 

Caderno do alumno Uso diario. Instrumento fundamental para revisar o traballo diario do alumnado, a 

súa planificación e organización, a súa aprendizaxe, a corrección de erros, toma de 

apuntamentos... Para un desenvolvemento adecuado do traballo, el estudante debe 

levar a clase un caderno ou cartafol e fundas de plástico transparente. Considérase 

imprescindible que cada alumno teña ao día o seu caderno de clase, destinado a 

recoller, ordenadamente, os apuntamentos, exercicios e traballos. 

Libros de lectura Véxase o punto 14 da presente programación. 

Prensa escrita Vencellada ás actividades sobre os textos xornalísticos, contribuirá a formar a 

capacidade de comprensión e valoración crítica e ilustrará o mundo da publicidade. 

Cadernos monográficos de 

diversas editoriais 

Dirixidos fundamentalmente a cuestións morfolóxicas, sintácticas, ortográficas, 

comprensión lectora... As profesoras seleccionarán as actividades en función das 

necesidades dos alumnos. 

Biblioteca do centro Empregarase como recurso de fonte documental. Non se empregará como espazo 

para impartir aulas xa que non se pode cumprir co aforo e as distancia que 

establece o protocolo. 

Recursos en liña Contribúen a formar o espírito emprendedor e a autonomía no coñecemento. 

Permitirá traballar estándares relativos á produción e comprensión de textos e 

serán empregada nas presentacións orais. 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 
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9.1 CONSIDERACIÓNS XERAIS 

 Os referentes para comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos son os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que figuran no punto 

4 desta PD. Nas táboas que organizan esta información tamén figuran os procedementos e os 

instrumentos de avaliación. Estes permiten recompilar toda a información sobre o alumnado e o seu 

progreso. 

 A avaliación das aprendizaxes do alumnado será continua e progresiva, isto é, durante todo o curso 

traballarase e avaliarase contidos xa traballados. Ademais terá un carácter formativo e será un 

instrumento para a mellora tanto os procesos de ensino, como os procesos de aprendizaxe. Como é 

lóxico, o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a 

súa propia práctica docente segundo se recolle no apartado 9 desta PD. 

 O punto de arranque dos procesos de avaliación, como se detalla no punto 11 da PD, comeza xa 

na  avaliación inicial do alumnado, momento que servirá para axustar o grao de esixencia dos mínimos 

establecidos na PD e establecer as medidas individuais de atención á diversidade.  

 Mediante a fixación de rúbricas estableceranse niveis de logro e unha descrición das aprendizaxes 

que permitirá que o estudante mellore nos seus desempeños e serviralle para coñecer os criterios e 

estándares de avaliación. A coavaliación e autoavaliación permite que o alumnado teña un papel activo 

na  súa aprendizaxe, mellorando na competencia de aprender a aprender e na de sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor ao participar de xeito responsable na súa propia aprendizaxe. 

 En cada avaliación a cuantificación da nota e a nota final de curso calcularase segundo as 

porcentaxes fixados na seguinte táboa: 
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Instrumentos de avaliación e ponderación na cualificación 1º da ESO 

1ª 2ª 3ª FINAL 

Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

60% Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

60% Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

60% Media ponderada coa 

fórmula: 

MEDIA DAS NOTAS 

DA 1ª E 2ª 

AVALIACIÓN 

50% 

Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

15% Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

15% Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

15% 

Tarefas e 

probas 

orais** 

20% Tarefas e 

probas orais** 

20% Tarefas e 

probas 

orais** 

20% NOTA DA 3ª 

AVALIACIÓN. 

3ª avaliación continua 

con maior 

ponderación 

50% 

Producións 

do alumnado, 

traballo de 

aula, 

caderno... 

5% Producións do 

alumnado, 

traballo de 

aula, caderno... 

5% Producións 

do alumnado, 

traballo de 

aula, 

caderno... 

5% 

*Probas obxectivas: 

o Estas probas, orais ou escritas, poderán conter, segundo o caso, preguntas concretas e pechadas, 

preguntas abertas, datos para unha posterior interpretación, exposicións de temas, resolución de 

exercicios, etc. 

o Serán avaliados os estándares de aprendizaxe relacionados con este instrumento de avaliación e 

terán que ver cos catro bloques, en función dos contidos impartidos en cada trimestre. 

**Producións do alumnado: 

o Resumos 
o Esquemas 
o Mapas conceptuais 
o Composicións de textos de tipoloxía variada 
o Comentarios de texto 
o Participación en foros 
o Podcast 
o Presentacións orais 
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o Producións audiovisuais 
o ... 

 

Instrumentos de avaliación e ponderación na cualificación 2º, 3º e 4º da ESO 

1ª 2ª 3ª FINAL 

Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

70% Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

70% Probas 

obxectivas*, 

tarefas e 

producións 

complexas ** 

70% Media ponderada coa 

fórmula: 

MEDIA DAS NOTAS 

DA 1ª E 2ª 

AVALIACIÓN 

50% 

Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

10% Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

10% Probas e 

producións 

lectura 

obrigatoria** 

10% 

Producións 

textuais e 

tarefas e 

probas 

orais** 

20% Producións 

textuais e 

tarefas e 

probas orais** 

20% Producións 

textuais e 

tarefas e 

probas 

orais** 

20% NOTA DA 3ª 

AVALIACIÓN 

Avaliación continua 

con maior 

ponderación na 3ª  

50% 

*Probas obxectivas: 

o Estas probas, orais ou escritas, poderán conter, segundo o caso, preguntas concretas e pechadas, 

preguntas abertas, datos para unha posterior interpretación, exposicións de temas, resolución de 

exercicios, etc. 

o Serán avaliados os estándares de aprendizaxe relacionados con este instrumento de avaliación e 

terán que ver cos catro bloques, en función dos contidos impartidos en cada trimestre. 

**Producións do alumnado: 

o Resumos 

o Esquemas 

o Mapas conceptuais 

o Composicións de textos de tipoloxía variada 

o Comentarios de texto 
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o Participación en foros 

o Podcast 

o Presentacións orais 

o Producións audiovisuais 

o ... 

 

9.3 PRECISIÓNS SOBRE AS CORRECCIÓNS E CUALIFICACIÓNS DAS 

PRODUCIÓNS E PROBAS DO ALUMNADO 

1. Realizarase, como mínimo, una proba obxectiva por avaliación. En caso de realizar máis dunha por 

trimestre farase unha media ponderada en función da materia que se avalíe en cada unha. A esta media 

aplicaráselle a porcentaxe correspondente recollida na táboa de cualificación. 

2. No caso de avaliar as lecturas obrigatorias mediante unha proba obxectiva, o alumno deberá 

responder a unha serie de cuestións sobre o contido da obra e demostrar a súa lectura completa e 

comprensión. Tamén poderá haber preguntas nas que o alumno deba expresar a súa opinión acerca 

dalgún elemento transversal presente na obra. Na corrección e cualificación da proba valorarase a 

comprensión lectora e a expresión escrita sobre o seu contido, evitando as respostas “tipo SMS”, 

simplistas, ambiguas, “de lapela de libro”. O contido destas obras poderá aparecer en calquera proba 

obxectiva de avaliación, incluíndo probas de recuperación e de convocatoria extraordinaria. As lecturas 

obrigatorias tamén poderán ser avaliadas con producións concretas do alumnado que deberán seguir 

unha pauta concreta.  

3. Nos exames e traballos esixiráselle unha presentación correcta en canto a marxes, sangrados, letra 

lexible e ausencia de riscadas. No caso de presentar o traballo cun procesador de textos deberán 

respectarse ás normas de presentación de traballos dixitais elaboradas polo departamento e que se lle 

facilita ao alumnado coas instrucións da tarefa. En ambos casos a expresión escrita debe estar 

normalizada en canto a ortografía, acentuación, puntuación, coherencia sintáctica e semántica e cun uso 

apropiado do nivel léxico e do rexistro. 

4. As producións dos alumnos cualificaranse sobre 10. A profesora decidirá e indicará cales formarán 

parte das produción cualificables na nota de avaliación, en función dos contidos impartidos en cada 

trimestre. Tamén fixará o valor de cada unha delas segundo o número de entregas demandadas na 

avaliación e o seu grao de complexidade. Na cualificación da avaliación aplicaráselles a porcentaxe 

correspondente recollidas no apartado 8.2. 
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5. A profesora revisará e cualificará diversas producións dos alumnos. Estes deberán arquivar este 

material corrixido e telo a disposición da docente. 

6. Os prazos e as condicións de entrega dos traballos e tarefas, así como as datas de exames deberán 

ser respectados. O/a alumno/a deberá presentar os traballos ou realizar os exames e probas nas datas 

fixadas para todo o grupo pola profesora. Se por razóns de forza maior (enfermidade, grave urxencia 

familiar...), o/a alumno/a non pode respectala, sempre que se xustifique debidamente, poderá fixarse 

unha nova data. 

7. Corrección ortográfica. Agás no caso de aqueles alumnos que conten cun informe específico do 

departamento de orientación que identifique dificultades específicas neste eido, en cuxo caso se adaptará 

e flexibilizara este criterio, o estándar de aprendizaxe LCLB3.1.2: 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 será aplicado na corrección de todas as 

probas e producións escritas do alumnado. Posto que se trata dun estándar transversal que se executa 

en todas as producións escritas a súa consideración será constante. En consecuencia, non sendo en 

probas obxectivas que avalíen de xeito monográfico este contido, a súa cualificación representará ata un 

10 % da nota en instrumentos como a rúbrica ou lista de cotexo e será aplicado en forma de desconto 

nas probas escritas nun máximo dun 10% coa seguinte proporción: 

Cada 2 erros no uso da til (A)* -0’10 

Cada erro no uso das grafías (G)* -0,10 

Mal uso dos signos de puntuación 

ou erros na súa escritura 

Ata -0,25, por puntuación moi deficiente. 

-0,10 por non usar os signos de apertura de 

¿? e ¡! 

*No cómputo non se terá en conta a repetición da mesmo erro. 

8. Se a profesora así o establece ao comezo do curso ou do trimestre, os alumnos poderán 

incrementar a súa nota en cada avaliación coa realización de lecturas voluntarias. O feito de non realizalas 

non supón unha mingua na cualificación. O departamento ofreceralles unha selección de obras e, a través 

dunha entrevista coa profesora ou da elaboración dun traballo sobre o libro, deberán demostrar a súa 

lectura e comprensión. No caso de que máis de un alumno do grupo ou nivel escolla a mesma obra de 

lectura voluntaria poderán facer un traballo en equipo cuxas características han de ser consensuadas 

coa profesora. A valoración destas lecturas voluntarias oscilarán entre 0 e 0.5 por cada lectura, en función 

da calidade do traballo e a dificultade da obra escollida, que se sumará a cualificación trimestral. A nota 

máxima total que se sumará na avaliación será de 1 punto, sempre que a nota alcanzada cos demais 
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instrumentos de avaliación sexa como mínimo de 4. Con esta actividade, preténdese fomentar a lectura, 

a comprensión escrita e a expresión oral. O prazo para a realización desta actividade finalizará 3 semanas 

antes da data de avaliación fixada polo centro. 

9. Copia ou plaxio. A parte máis importante dun traballo ou dunha tarefa é a presentación de ideas 

propias e orixinais. É posible e desexable facer referencia ás ideas doutros autores, pero esas ideas alleas 

deben ser recoñecidas e citadas adecuadamente. A reprodución non declarada das ideas doutra persoa 

facéndoas pasar por propias considerarase plaxio e é un comportamento desleal. Por iso, cando se 

detecte un caso de copia, parafraseo mal disimulado (copia/pega máis ou menos conseguido), non será 

aceptado e a produción será cualificada cun cero. 

9.4 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS 

SUSPENSAS E DA PROBA FINAL DE XUÑO 

 Como se sinalou arriba, a avaliación será continua en todos os bloques de contidos en 1º e 2º da 

ESO, de maneira que o aprobado na seguinte avaliación supón a recuperación da avaliación seguinte. 

 Non obstante, en 3º e 4º, no caso do bloque de estudo da literatura, as profesoras determinarán 

en cada caso os mecanismos de recuperación (proba escrita, entrega de traballos...) dos estándares non 

superados deste bloque. 

 Ao final de curso, no caso de non ter alcanzado unha avaliación positiva en unha ou dúas 

avaliacións contemplarase a posibilidade de realizar unha proba final escrita en xuño sobre os contidos 

da avaliación ou avaliacións non superadas. Tamén poderase ter en conta a presentación dun dossier 

de traballo con actividades referidas aos contidos mínimos do curso. Será a profesora quen indique ao 

alumnado que tipo de recuperación debe facer e como realizala. No suposto de ter suspensas as tres o 

alumnos irá necesariamente a convocatoria de setembro. 

 Para superar a materia requirirase unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

9.5 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO: ELABORACIÓN 

DA PROBA E CUALIFICACIÓN 

 Segundo o artigo 10 “Sesións de avaliación”, do Capítulo IV “Final de curso” da orde do 19 de maio 

de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, as sesión de avaliación final ordinaria 

realizaranse a partir do 6 de xuño e a partir do 23 de xuño as sesións de avaliación final extraordinaria. 

Dado que este curso desaparece a convocatoria extraordinaria de setembro e as probas extraordinarias 

celebraranse entre o 20 e o 22 de xuño tal como recolle a citada orde de Calendario, as medidas de 
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traballo e de reforzo que de poderán aplicar co alumnado que non teña superada a materia na 

convocatoria ordinaria queda á espera das indicacións da Consellería. 

O contido das probas extraordinarias de xuño versará en cada nivel unicamente sobre os estándares de 

aprendizaxe que na PD son avaliables mediante proba escrita. Nos exames da convocatoria 

extraordinaria o Departamento elaborará unha proba escrita común a todos os grupos. As probas 

procurarán recoller nunha porcentaxe equilibrada preguntas correspondentes a cada un dos bloques de 

contidos, así como unha ou varias preguntas relativas ás lecturas obrigatorias do curso.  

 As probas extraordinarias avalíanse positivamente se o alumnado demostra ter alcanzado, como 

mínimo, un grao de consecución do conxunto destes estándares equivalente a suficiente (5). 

9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 Para obter a información da marcha do proceso de ensino empregaranse algunhas das seguintes 

técnicas: 

o Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido 

da programación didáctica). 

o Entrevista: facilitará obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións 

etc. dos alumnos e, de ser o caso, das familias.  

o Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación sistemática e 

entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan os alumnos sobre 

algún elemento da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis da súa agrado, 

con que formula de  avaliación séntense máis cómodos, etc. 

Levarse a cabo o  seguimento e valoración do traballo do profesor apoiándose nos  seguintes indicadores 

de logro: 

1= Escaso/ non logrado. 

2 = Básico. 

3 = Satisfactorio. 

4 = Excelente. 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE 

ENSINO 

VALORACIÓN 

(1-4) 

PROPOSTAS DE MELLORA 
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1 Motivación inicial do alumnado: 

conseguiuse motivar a todo o alumnado? 

  

2 Motivación ao longo do proceso: captouse a 

atención do alumnado?, conseguiuse a súa 

participación activa? 

  

3 Presentación dos contidos (contidos, 

procedementos, actitudes): foi axeitada e 

clara para todo o alumnado? 

  

4 Actividade na aula e clima na aula: o 

ambiente de traballo é positivo e favorece as 

aprendizaxes? 

  

5 Recursos: son variados os recursos e 

adáptanse as necesidades e diversidade do 

alumando? 

  

6  Instrucións, aclaracións e orientacións ás 

tarefas son axeitadas para o alumnado 

NEAE 

  

7 Temporalización: o control dos tempos e a 

planificación das actividades na sesións é 

correcto? 

  

8 Implicación das familias: contouse co apoio 

e a colaboración das familias no traballo do 

alumnado. 

  

9 Contacto coas familias: cando foi preciso 

mantívose un contacto periódico coa familia 

por parte del profesorado? 

  

 

Para a revisión e análise da propia práctica docente aplicaranse os seguintes INDICADORES DE LOGRO 

relacionados coa diversidade, coa programación ou co sistema de avaliación: 
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INDICADORES DE LOGRO QUE TEÑEN QUE VER 

COA DIVERSIDADE  

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Busco coñecer as características xerais da clase a 

partir dalgún ou varios dos seguintes mecanismos: 

proba inicial, informes anteriores, análises dos 

resultados de cada avaliación, información do xefe ou 

xefa de estudos, información proporcionada nas 

sesións de avaliación, etc. 

    

As características do alumnado en xeral ou a 

particularidade dalgún deles, condicionan a miña 

metodoloxía didáctica. 

    

Por norma, dou explicacións xerais.     

En caso necesario, ofrezo a cada estudante de forma 

individual a explicación que precisa. 
    

Por norma, busco a participación activa de todo o 

alumnado. 
    

En caso necesario, adóptanse medidas organizativas 

adecuadas ao grupo. 
    

Tanto nas actividades como nos exames, propoño 

exercicios ou actividades de maior ou menor 

dificultade. 

    

Utilizo as diferentes ferramentas de avaliación que se 

ofrecen na programación. 
    

Búscase, na medida do posible e sempre tendo en 

conta os obxectivos do curso, adaptar os temas e o 

material empregado aos intereses xerais do 

alumnado. 

    



 INSTITUTO DE ENSINO SECUNDARIO 

OBRIGATORIO MONTE CARRASCO 

 

Departamento LCL Actualización 15 de setembro de 2021                        páxina 57 de 77 

No seu caso, levo a cabo as Adaptacións Curriculares 

Significativas, sempre en colaboración co 

Departamento de Orientación, e avalío os resultados 

obtidos. 

    

 

INDICADORES DE LOGRO RELATIVOS Á 

PROGRAMACIÓN XERAL / DE AULA 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Consulto a programación xeral ao longo do curso 

escolar. 
    

Dou a coñecer a programación aos alumnos e 

alumnas: obxectivos, estándares de aprendizaxe 

avaliables, criterios de avaliación e cualificación, 

metodoloxía, etc. 

    

Teño en conta os mínimos para cada estándar de 

aprendizaxe, así como as competencias que se han de 

alcanzar en cada nivel. 

    

Os instrumentos de avaliación que utilizo para medir 

as competencias e os niveis de cumprimento dos 

estándares de aprendizaxe están claros para os 

alumnos 

    

Á hora de cumprir a programación teño en conta as 

posibilidades que me dá a contorna. 
    

Introduzo na programación de aula as suxestións ou 

proxectos que o alumnado me poida propoñer. 
    

Teño en conta ou fago referencia a outras materias 

para enriquecela. 
    

Consulto metodoloxías, instrumentos ou contidos 

específicos a profesores doutras linguas. 
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Aspiro a que a programación se cumpra realmente.     

Procuro potenciar as estratexias de animación á 

lectura. 
    

Incorporo, na medida do posible, as Tecnoloxías de 

Información e da Comunicación con sentido crítico, 

práctico e útil ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

    

 

INDICADORES DE LOGRO RELATIVOS Á 

AVALIACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

Ao comezo de cada unidade, o alumnado ten claro 

cales son os obxectivos, estándares de aprendizaxe 

avaliables, criterios de avaliación e cualificación, 

metodoloxía, etc. 

    

Na avaliación do alumnado sigo o cadro de 

porcentaxes que se indican na programación xeral. 
    

Emprego os diversos instrumentos de avaliación     

Na avaliación do alumno ou alumna indícolle que 

aspectos debe mellorar e suxírolle métodos e 

actividades para recuperalos. 

    

Ofrezo ao alumnado os resultados das súas probas e 

traballos nun tempo non excesivamente longo. 
    

Combino a avaliación que fai o profesor ou profesora 

coa autoavaliación que poida facerse cada alumno ou 

alumna a si mesmo/a. 

    

Avalío a eficacia dos procesos de reforzo ou de 

recuperación da materia pendente. 
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A avaliación do propio proceso de ensino-aprendizaxe 

tamén forma parte da análise ao final de cada 

trimestre. 

    

 

10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

11.1. SEGUIMENTO E DIFUSIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN 

 O profesorado responsable das actividades de seguimento e recuperación será a docente que 

imparta a materia no presente curso. Esta coordinarase, se é preciso, coa profesora do curso anterior. A 

supervisión destes alumnos farase, de xeito continuo, nas sesións ordinarias do curso, se ben as 

profesoras estarán a disposición do alumando para resolver dúbidas ou dificultades no tempo de lecer 

ou naqueles momentos nos que poidan dedicarlle unha atención individual. A comunicación telemática, 

de ser precisa, tamén está aberta.  

 As profesores do departamento informarán aos alumnos e ás persoas titoras do disposto neste 

programa de recuperación. Ademais, as profesoras do curso no que está matriculado os estudantes con 

pendentes darán conta dos seus progresos nas diferentes sesións de avaliación e sempre que o requira 

a persoa titora.  

11.2. PENDENTES DE 1º, 2º E 3º DA ESO 

 O alumnado coa materia suspensa do curso de 1º, 2º ou 3º da ESO, independentemente do curso 

no que se atope matriculado, para recuperar os EA que facilitan a consolidación das competencias 

básicas poderá superar a materia por dúas vías:  

I) Realización de actividades de reforzo propostas polo Departamento se non é positiva a avaliación 

na materia na 1ª e 2ª avaliación do curso no que está matriculado e realización da proba 

escrita en maio. 

II) Presentación a unha proba final en maio nas datas que determine a Xefatura de Estudos. 

 No caso de optar pola primeira opción, a entrega e resolución, en tempo e forma, das actividades 

de reforzo será supervisada pola profesora da materia que imparte aulas no grupo ao que pertence o 

estudante. Faranse dúas entregas de material que o alumno deberá devolver nas seguintes datas: 
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o PRIMEIRA ENTREGA: primeira semana de decembro de 2021 

o SEGUNDA ENTREGA: primeira semana de marzo de 2021 

 No suposto de que a realización destas tarefas de recuperación se completen, constatándose a 

resolución esmerada e satisfactoria das mesmas, se o estudante ten unha avaliación positiva na 1ª e na 

2ª avaliación do curso no que se atopa matriculado, considerarase que ten recuperada a materia 

pendente de 1º ou de 2º. A cualificación que acadará será o resultado da media ponderada das 

cualificacións da materia no curso actual (40% a nota da 1ª avaliación e 60% a nota da 2ª avaliación). A 

avaliación será positiva cando o alumnado amose, como mínimo, un grao de consecución conxunto dos 

estándares equivalente a SUFICIENTE (5). 

 No caso de entregar as tarefas en tempo e forma, resolvéndoas con esforzo e interese, se o 

estudante NON acada unha avaliación positiva na 1ª e na 2ª avaliación, deberá presentarse a unha proba 

escrita de toda a materia en maio. No exame, en cada nivel, avaliaranse os elementos básicos do contido 

curricular da materia e as preguntas versarán unicamente sobre os estándares de aprendizaxe que na 

PD son avaliables mediante proba escrita. A cualificación será o resultado da seguinte media ponderada: 

20% entrega e resolución das tarefas de recuperación 80% proba escrita. A avaliación será positiva cando 

o alumnado amose, como mínimo, un grao de consecución conxunto dos estándares equivalente a 

SUFICIENTE (5) 

 Finalmente, os alumnos que se decantan directamente pola segunda opción ao non entregar as 

tarefas ou telas feito de forma insatisfactoria, deberán presentarse a proba de maio, elaborada cos 

criterios arriba comentados. A cualificación da materia pendente será a nota obtida na proba escrita. A 

avaliación será positiva cando o alumnado amose, como mínimo, un grao de consecución conxunto dos 

estándares equivalente a SUFICIENTE (5)  

 De non superarse a materia pendente en xuño, na convocatoria extraordinaria de xuño farase 

tamén outra proba de características semellantes.  

11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS 

 Coa finalidade de establecer os coñecementos e o nivel inicial do alumnado, durante as primeiras 

semanas do curso as profesoras realizarán unha avaliación inicial. Esta pódese basearse ben na 

observación individualizada por medio de diferentes actividades durante os primeiros días do curso, ben 

na redacción dun texto a partir de determinadas instrucións, ou na realización dunha proba escrita que 

recolla os contidos mínimos do curso anterior. 
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 Alén das producións escritas, nas que se comproban os coñecementos previos do alumno respecto 

aos Bloques 2, 3 e 4, realizaranse ao longo das dúas primeiras semanas, debates, conversacións 

espontáneas, presentacións orais ou visionado de vídeos para comprobar o nivel competencial de cada 

alumno respecto a os Bloques 1 e 2.  

 No apartado seguinte recóllense algunhas medidas que poderán adoptarse no caso de detectar 

necesidades específicas de apoio educativo. No caso de identificarse necesidades ou eivas de carácter 

grupal, faranse as adaptación precisas na PD en canto aos contidos e seu grao mínimo de consecución. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Antes de entrar na descrición de cales son os procedementos e as mediadas de atención a 

diversidade previstas nesta PD, compre facer unha primeira consideración de carácter organizativo. 

Debido aos condicionamentos derivados da pandemia, os agrupamentos específicos nas áreas 

instrumentais que se viñan establecendo en cursos pasado en 1º e 2º da ESO non se puido conservar 

un curso máis. A isto, lamentablemente, súmase a suba da ratio por grupo e unha escasa dotación de 

profesorado polo que son as medidas de reforzo para aquel alumando que conta con maiores dificultades 

as que se ven máis resentidas no presente curso escolar. Á espera de que a Consellería aprobe a 

participación do Centro nos programas Arco e Proa +, unicamente contamos co reforzo de unha hora 

nos grupos de 1º e 2º da ESO que impartirán profesores alleos ao departamento. 

  Como outros anos, na composición dos grupos, a Xefatura de Estudos primou a formación de 

grupos heteroxéneos nas capacidades e nos coñecementos.  

 Sen prexuízo de que ao longo do curso poidan aplicarse medidas de reforzo específicas, as medidas 

de atención e reforzo serán perfiladas unha vez se teña realizada a avaliación inicial. O Departamento de 

Orientación será o encargado de supervisar, asesorar e coordinar as medidas de atención ao alumnado, 

así como as intervencións e os apoios que deba desenvolver a profesora de Pedagoxía Terapéutica do 

centro no caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE).  

 As profesoras do Departamento, ademais de dispoñer do asesoramento directo da Orientadora, na 

plataforma Edixgal do centro (“Organización do centro 2020-2021, apartado “Atención á diversidade”) 

contan con documentación de apoio e orientacións específicas para atender ao alumnado NEAE, 

publicadas polo Departamento de Orientación, que son de grande axuda para o tratamento do alumnado 

con deficiencias visuais, síndrome de Asperger, TDAH, alumnado con dislexia, de altas capacidades, 

alumando chinés, etc... 

  A seguir, descríbese o tratamento da diversidade que se fará desde a área. A competencia 

comunicativa dos alumnos nesta etapa é moi desigual e variada e, a miúdo, resulta difícil establecer cales 
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son os coñecementos previos en moitas actividades de comprensión e produción de textos, así como o 

grao de razoamento lóxico formal do que dispoñen para resolver cuestións de reflexión gramatical.  

 Tendo en conta este feito, daráselle relevancia á comprensión e á produción textuais por ser estas 

destrezas básicas para a aprendizaxe en calquera área e o desenvolvemento persoal. Neste enfoque, os 

contidos meramente gramaticais ou enciclopédicos terán unha relevancia residual. Xa que logo, nos 

procesos de ensino-aprendizaxe tratarase de fomentar o traballo autónomo dirixido á comprensión de 

textos variados, a composición de resumos, esquemas, mapas conceptuais que permitan representar, 

sintetizar e analizar o aprendido. Ademais pedirase a produción de textos de tipoloxía variada que se 

ocupen de temas e funcións que os acheguen a situacións comunicativas reais: notas, cartas, artigos 

xornalísticos, reclamacións, instancias, anuncios, instrucións, traballos monográficos, etc.  

 As medidas de atención á diversidade aplícanse en xeral a todo o alumnado para responder así as 

diferentes motivacións, estilos de aprendizaxe (competencias e intelixencias múltiples), coñecementos... 

pero teñen especial relevancia no caso do alumnado que require unha atención educativa diferente á 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, altas 

capacidades intelectuais, ou por condicións persoais...  Preténdese con elas que poidan alcanzar o 

máximo desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e tamén os obxectivos establecidos 

con carácter xeral para todo o alumnado.  

 A continuación especifícanse algúns dos procedementos fixados para dar resposta a estas 

circunstancias:  

o Diversidade metodolóxica: traballo individual e en pequenos grupos cooperativos. 

o Heteroxeneidade de materiais e recursos. 

o Variedade de actividades de reforzo e profundización.  

o Pluralidade de procedementos e instrumentos de avaliación da aprendizaxe.  

o Diversidade de mecanismos de recuperación. 

o Coidado dun bo clima de tolerancia e respecto na aula.  

o Insistencia nos reforzos positivos para mellorar a autoestima.  

o Aproveitamento das actividades fóra da aula para lograr unha boa cohesión e integración do 

grupo, se ben este curso, dadas as limitacións impostas pola pandemia, estes contextos serán 

menos frecuentes.  

 No caso das persoas con discapacidade, fomentarase a calidade, equidade e inclusión educativa 

garantindo a igualdade de oportunidades e a non discriminación. O centro escolariza alumnado con 

discapacidade visual e neste caso adoptaranse medidas de flexibilización, axustes metodolóxicos, e sobre 

todo a accesibilidade dos materiais e recursos  para conseguir que o alumnado con déficit visual poida 

desenvolver a súa formación dun xeito adecuado, garantindo a equidade e a igualdade de oportunidades. 
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O departamento de Orientación, en colaboración coa ONCE, ofrece orientacións e asesoramento ao 

profesorado. 

 A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais permite flexibilizar o contidos o 

que poderá incluír tanto a inclusión de contidos e adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como a ampliación de contidos e competencias do curso no que se atopa matriculado. Terase 

en consideración o ritmo e estilo de aprendizaxe deste alumnado e tamén daquel especialmente motivado 

pola aprendizaxe.  

 A partir da avaliación inicial, e segundo os informes que achegue o Departamento de Orientación 

e o equipo docente, o Departamento establecerá a necesidade de elaborar adaptacións curriculares 

individualizadas ou plans de traballo individuais dirixidos a aqueles alumnos que o requiren (estranxeiros, 

incorporación tardía, necesidades educativas especiais e superdotación).  

 Se malia aplicar estas estratexias, algún estudante non supera os obxectivos mínimos na 

convocatoria ordinaria de xuño terá dereito a presentarse a unha proba extraordinaria nese mesmo mes. 

 O alumnado que repite curso será obxecto dun seguimento personalizado por parte das profesoras. 

Nas diferentes avaliacións observarase se a súa evolución no presente curso mellora ou non respecto á 

do pasado. No caso de que a evolución non sexa positiva intentarase motivar ao estudante e ofrecerlle 

material de reforzo específico se fose preciso. 

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 Conforme ao establecido no artigo 4 do DECRETO 86/2015, de 25 de xuño, a materia de Lingua e 

Literatura Castelá favorecerá o traballo dos elementos transversais.  

 A lingua reflicte a realidade do individuo e da sociedade. Pero, ademais, a estruturación do 

pensamento do ser humano faise a través da linguaxe. Por iso, a área de Lingua e Literatura é un espazo 

privilexiado para incorporar o tratamento dos valores democráticos na práctica educativa, ao observar e 

denunciar aquelas manifestacións que revelan carencias neses valores, e ao configurar esquemas de 

pensamento que se afasten de ideas absurdas e manipuladas, recibidas acriticamente e que se 

descobren nunha linguaxe estereotipada e limitada. 

 Na Educación Secundaria Obrigatoria elementos como a comprensión lectora (CL), a expresión 

oral e escrita (EOE), a comunicación audiovisual (CA), as tecnoloxías da información e a comunicación 

(TICS) o emprendemento (E) e a educación cívica e constitucional (ECC) trabállanse en todas as 

materias.  

 Nesta área foméntase a reflexión e a adopción de posturas solidarias mediante o comentario de 

textos con temáticas afíns a estes elementos e a participación activa do departamento nos eventos e 
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conmemoracións do Centro que pretenden sensibilización e o desenvolvemento de valores como a 

igualdade entre homes e mulleres, o respecto ás persoas con discapacidade e a non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

 Tamén se traballará a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista ou calquera outra 

forma de violencia, racismo ou xenofobia. Estes ensinos transversais tamén inclúen a educación na 

resolución pacífica dos conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social e valores que 

sustenten a liberdade, a xustiza, o pluralismo político, o respecto ao Estado de dereito, a paz, a 

democracia, os dereitos humanos e o coidado do medio ambiente. Alén da CL e a EOE incidirase 

especialmente na: 

 Actitude emprendedora: ao desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten 

a iniciativa persoal. 

 Educación cívica e cidadá: ao propiciar debates e diálogos nos que han de desenvolverse 

actitudes de respecto e tolerancia antes as manifestacións e as intervencións dos demais. 

 A alfabetización dixital: ao conferirlle maior protagonismo ás formas de ensino mixto nas 

que os estudantes deben facer uso de ferramentas e plataformas de ensino dixital.  

 Os elementos transversais enfrontaranse desde as seguintes vías: 

 Análise, comentario e discusión de textos orais, os cales xeran opinións e valoracións 

relativos a estas temáticas transversais. 

 Comprensión e produción de textos escritos que abrangan estas temáticas. 

 Mediante para a realización de exposicións, debates orais, e a introdución na aula de 

calquera outro elemento que permita reproducir na aula os temas, as vivencias e os valores 

do mundo exterior. 

 Estudo directo das devanditas temáticas, por exemplo no caso da situación lingüística de 

España, o achegamento aos medios de  comunicacióń de masas ou a publicidade. 

 

 No apartado 4 desta PD relaciónanse, por nivel, os elementos transversais que están asociados a 

cada estándar de avaliación, se ben, no día a día nas aulas, dependendo das tarefas e proxectos que se 

desenvolvan, poderanse incluír outros.  

 Na táboa que se presenta a continuación relaciónanse as siglas e os elementos transversais que 

se contempla en cada un dos bloques de contidos. 
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Comprensión lectora  (CL) 

Comunicación audiovisual  (CA) 

Tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación  (TICS) 

Expresión oral e escrita (EOE) 

Emprendemento (E) 

Educación cívica e constitucional (ECC) 

Valores persoais (VP) 

14. TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA. CONTRIBUCIÓN AO 

PROXECTO LECTOR 

 O fomento do hábito lector é crucial na materia e tentarase incentivar mediante o deseño dos 

itinerarios lectores que se inclúen neste apartado e, sobre todo, propiciando situacións de lectura 

compartida que sexan gozosas e nas que profesorado e grupo descubran os segredos e os saberes que 

se esconden tras os textos, nas lecturas formais e informais, moito máis ricas cando son comentadas.  

 Malia que se establece unha serie de lecturas comúns e de carácter obrigatorio, ofrécense tamén 

lecturas de carácter voluntario que poden ser recoñecidas, como modo de incentivar a súa realización, 

na propia cualificación. As obras de carácter voluntario poderán ser escollidas entre as proporcionadas 

polas profesoras ou vir suxeridas polo alumnado entre aqueles libros que sexan do seu interese ou estean 

na Biblioteca do centro.  

 Ademais do comentario e a valoración na clase destas obra coa fin de desenvolver o xuízo crítico 

e estético, as lecturas poderán ser recitadas, dramatizas para traballar así a lectura expresiva. Proporanse 

tarefas para mellorar a competencia oral consistentes na gravación de podcast coa interpretación de 

diversos textos de carácter literario que formarán parte da programación da Radio Labirinto.  

 Así mesmo, sempre que sexa posible, as lecturas acompañaranse da proxección de películas ou 

representacións teatrais que permitan mellorar a escoita e a comprensión oral, alén de ampliar o criterio 

estético ao permitirlle xulgar a adaptación teatral ou cinematográfica como un produto novo que responde 

a unhas convencións artísticas diferentes ás da obra escrita. 
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NIVEL: 1º ESO 

LECTURAS. MODALIDADES 

E TIPOS 
MATERIAIS E RECURSOS 

ESPAZ

OS 

Lecturas complementarias 

de tipo informativo, 

relacionadas cos contidos de 

cada materia.  

Prensa dixital; infografías; presentacións; apuntamentos da materia dispostos en EDIXGAL; blogues 

relacionados coa lingua castelá ou literarios como Español Urgente. Fundeu BBVA; Blog de lengua; Hautatzen, 

Ciudad Seva, Poemas del alma, Amamos la poesía; textos incluídos editoriais escolares ou cadernos de traballo 

que están depositados no departamento, etc... A
u

la
 /

C
a
s
a
 

Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 

literario, recreativo ou 

informativo, entre varios 

alumnos/as  

o AAVV, De todo corazón: 111 poemas de amor, selección de José Mª Plaza, SM. 

Empregarase na clase para achegar o pracer da lectura aos rapaces e rapazas e que poidan entender a 

literatura coma unha das expresións máis artística do ser humano. 

A
u

la
 /

C
a
s
a
 

Lecturas guiadas: todo o 

alumnado do mesmo nivel o 

mesmo título. Educación 

literaria (específico para as 

áreas lingüísticas)  

Como mínimo un título por trimestre. Cando se propoñen dous títulos posibles o estudante pode escoller un 

ou ler os dous: 

o 1º trimestre: Betraiz Giménez de Ory, Un hilo. me liga a vos, SM o Beatriz Osés, ÉriK Vogler. Los 

crímenes del rey blanco, Edebé 

o 2º trimestre: Raquel J., La lección de August, Nube de Tinta o Ricardo Gómez, Ojo de Nube, SM. 

o 3º trimestre: Fernando Lalana, Segismundo y compañía, Algar. 

A
u

la
 /

 C
a
s
a
 

https://www.fundeu.es/
https://blog.lengua-e.com/alberto-bustos/
https://hautatzen.net/
https://ciudadseva.com/
https://www.poemas-del-alma.com/
https://www.condenastthink.es/amamos-la-poesia/
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Lecturas e materiais 

complementarios (libros, 

películas, CDs...)  

o AAVV, De todo corazón: 111 poemas de amor, selección de José Mª Plaza, SM. 

Empregarase na clase para achegar o pracer da lectura aos rapaces e rapazas e que poidan entender a 

literatura coma unha das expresións máis artística do ser humano. 

  

A
u

la
 

Lectura extensiva: propostas 

de lecturas libres, que poden 

ser compartidas ou non 

O alumando e a profesora disporán de liberdade para propoñer títulos e textos audiovisuais que sexan de 

interese para o traballo nas aulas. 

A
u

la
 /

 

B
ib

l.
/ 

C
a
s
a
 

 

NIVEL: 2º ESO 

LECTURAS. MODALIDADES 

E TIPOS 
MATERIAIS E RECURSOS ESPAZOS 

Lecturas complementarias 

de tipo informativo, 

relacionadas cos contidos de 

cada materia.  

Prensa dixital; infografías; presentacións; apuntamentos da materia dispostos en EDIXGAL; blogues 

relacionados coa lingua castelá ou literarios como Español Urgente. Fundeu BBVA; Blog de lengua; Hautatzen, 

Ciudad Seva, Poemas del alma, Amamos la poesía; textos incluídos editoriais escolares ou cadernillos de 

traballo que están depositados no departamento, etc... A
u

la
 /

C
a
s
a
 

https://www.fundeu.es/
https://blog.lengua-e.com/alberto-bustos/
https://hautatzen.net/
https://ciudadseva.com/
https://www.poemas-del-alma.com/
https://www.condenastthink.es/amamos-la-poesia/
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Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 

literario, recreativo ou 

informativo, entre varios 

alumnos/as  

o AAVV, De todo corazón: 111 poemas de amor, selección de José Mª Plaza, SM. 

o AAVV, Las cuatro estaciones. Invitación a la poesía, selección de Juan Ramón Torregrosa y Francisco 

Antón, SM. 

o AAVV, ¡Arriba el telón! Antología del teatro breve, selección de Joan Baptista Fortuny Gine, Salvador Martí 

Raüll, Pau Miret Puig, Editorial Teide. 

o AAVV, Cuentos, selección de Joan Baptista Fortuny Gine, Salvador Martí Raüll, Pau Miret Puig, Editorial 

Teide. 

o AAVV, El tamaño no importa. Textos breves de aquí y ahora, Autores y Autoras de Teatro. 

A
u

la
 /

C
a
s
a
 

Lecturas guiadas: todo o 

alumnado do mesmo nivel o 

mesmo título. Educación 

literaria (específico para as 

áreas lingüísticas)  

Como mínimo un título por trimestre. Cando se propoñen dous títulos posibles o estudante pode escoller un 

ou ler os dous: 

o 1º trimestre: Beatriz Osés, ÉriK Vogler, Jaque Mate , Edebé o Sachar, Louis, Hoyos, Barco de Vapor, SM. 

o 2º trimestre: Roberto Santiago y Ángela Armero, Alexandra y las siete pruebas, Edebé o Isaac Rosa, W, 

Edebé. 

o 3º trimestre: Nando López, La foto de los diez mil me gusta, SM o Luis Matilla, El último curso, Anaya.  

A
u

la
 /

 C
a
s
a
 

Lecturas e materiais 

complementarios (libros, 

películas, CDs...)  

Proxectaranse na clase escenas curtas que faciliten a reflexión do alumnado sobre os elementos transversais 

ou actos comunicativos diversos. 

o La maldición de los hoyos, dirección de Andrew Davis 

A
u

la
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Lectura extensiva: propostas 

de lecturas libres, que poden 

ser compartidas ou non 

O alumando e a profesora disporán de liberdade para propoñer títulos e textos audiovisuais que sexan de 

interese para o traballo nas aulas. 

A
u

la
 /

 

B
ib

l.
/ 

C
a
s
a
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NIVEL: 3º ESO 

LECTURAS. MODALIDADES 

E TIPOS 
MATERIAIS E RECURSOS ESPAZOS 

Lecturas complementarias 

de tipo informativo, 

relacionadas cos contidos de 

cada materia.  

Prensa dixital; infografías; presentacións; apuntamentos da materia dispostos en EDIXGAL; blogues 

relacionados coa lingua castelá ou literarios como Español Urgente. Fundeu BBVA; Blog de lengua; Hautatzen, 

Ciudad Seva, Poemas del alma, Amamos la poesía; textos incluídos editoriais escolares ou cadernillos de 

traballo que están depositados no departamento, etc... A
u

la
 /

C
a
s
a
 

Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 

literario, recreativo ou 

informativo, entre varios 

alumnos/as  

o AAVV, Antología poética del Siglo de Oro , Varios Ilustracións de Beatriz Martín Vidal, edición de José 

Antonio Torregrosa Díaz, Editorial Anaya. 

o AAVV., Tiempos de poesía, edición de Salvador Martí Raüll, Joan Baptista Fortuny Gine, Marta Cristina 

Carbonell, Editorial Teide. 

o AAVV, Botella al mar. Antología poética, edición de Salvador Martí Raüll, Joan Baptista Fortuny Gine, 

Editorial Teide. 

o AAVV, Fabula. Lecturas 3º ESO, Selección, adaptación e notas de Carmen Giménez Morte e Pedro de la 

Horra Morena, Editorial Micomicona. 

o Textos clásicos pertencentes ao canon da historia literaria da Idade Media e dos Século de Ouro 

seleccionados polas profesoras. 

A
u

la
 /

C
a
s
a
 

https://www.fundeu.es/
https://blog.lengua-e.com/alberto-bustos/
https://hautatzen.net/
https://ciudadseva.com/
https://www.poemas-del-alma.com/
https://www.condenastthink.es/amamos-la-poesia/
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Lecturas guiadas: todo o 

alumnado do mesmo nivel o 

mesmo título. Educación 

literaria (específico para as 

áreas lingüísticas)  

Como mínimo un título por trimestre. Cando se propoñen máis títulos o estudante pode escoller un ou máis: 

o 1º trimestre: Cesar Mallorquí, La Catedral, SM, Pedro Ruiz García, El enigma del scriptorium, 

SM, David Lozano, Herejía, SM. 

o 2º trimestre: José Mª Merino, El oro de los sueños, Alfaguara e Salvador Martí Raüll, Joan 

Baptista Fortuny Gine, Margalida Capella Soler, Narraciones de mitos clásicos, Teide. 

o 3º trimestre: Lara Fuentes, Patricio Clarey, La sombra de Don Quijote, Panini Cómics; Arturo 

Pérez-Reverte, El capitán Alatriste, Alfaguara; Lope de Vega, El perro del hortelano, edición de 

Rosa Navarro Durán, Editorial Edebé (col. Clásicos Edebé), Rosa Huertas, Tuerto, maldito y 

enamorado. Edelvives. 

A
u

la
 /

 C
a
s
a
 

Lecturas e materiais 

complementarios (libros, 

películas, CDs...)  

o Lázaro de Tormes, adaptación cinematográfica de Fernando Fernán-Gómez e José Luis García. 

o Verbo, Dirección e guión de Eduardo Chapero-Jackson. 

o  El perro del hortelano, dirección Pilar Miró. 

o Visionado de pezas teatrais na TEATROTECA, do CDAEM. 

A
u

la
 

Lectura extensiva: propostas 

de lecturas libres, que poden 

ser compartidas ou non. 

O alumando e a profesora disporán de liberdade para propoñer títulos e textos audiovisuais que sexan de 

interese para o traballo nas aulas. 

A
u

la
 /

 

B
ib

l.
/ 

C
a
s
a
 

 

 

 

http://teatroteca.teatro.es/opac/
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NIVEL: 4º ESO 

LECTURAS. MODALIDADES 

E TIPOS 
MATERIAIS E RECURSOS ESPAZOS 

Lecturas complementarias 

de tipo informativo, 

relacionadas cos contidos de 

cada materia.  

Prensa dixital; infografías; presentacións; apuntamentos da materia dispostos en EDIXGAL; blogues 

relacionados coa lingua castelá ou literarios como Español Urgente. Fundeu BBVA; Blog de lengua; Hautatzen, 

Ciudad Seva, Poemas del alma, Amamos la poesía; textos incluídos editoriais escolares ou cadernos de traballo 

que están depositados no departamento, etc... A
u

la
 /

C
a
s
a
 

Lecturas compartidas e 

comentadas, de tipo 

literario, recreativo ou 

informativo, entre varios 

alumnos/as  

Selección de textos das obras máis importantes de todos os xéneros para comentar na clase as características 

xerais de todos os movementos literarios dende o século XVIII ata  a actualidade. 

A
u

la
 /

C
a
s
a
 

https://www.fundeu.es/
https://blog.lengua-e.com/alberto-bustos/
https://hautatzen.net/
https://ciudadseva.com/
https://www.poemas-del-alma.com/
https://www.condenastthink.es/amamos-la-poesia/
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Lecturas guiadas: todo o 

alumnado do mesmo nivel o 

mesmo título. Educación 

literaria (específico para as 

áreas lingüísticas)  

Como mínimo un título por trimestre. Cando se propoñen dous títulos posibles o estudante pode escoller un 

ou ler os dous: 

o 1º trimestre: Ángel Saavedra-Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino, Cátedra 

o 2º trimestre: Benito Pérez Galdós, Tormento, Alianza  

o 3º trimestre: Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Cátedra. 

A
u

la
 /

 C
a
s
a
 

Lecturas e materiais 

complementarios (libros, 

películas, CDs...)  

Proxectaranse na clase escenas claves de series de televisión española que reproduciron os grandes clásicos 

da literatura do século XIX e XX. 

A
u

la
 

Lectura extensiva: propostas 

de lecturas libres, que poden 

ser compartidas ou non 

O alumando e a profesora disporán de liberdade para propoñer títulos e textos audiovisuais que sexan de 

interese para o traballo nas aulas. 

A
u

la
 /

 

B
ib

l.
/ 

C
a
s
a
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POLO DEPARTAMENTO 

 Tendo en conta as limitacións que impón a pandemia, estudarase a posibilidade de realizar, en 

colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galega, como xa se fixo en cursos pasados, un 

taller de escritura creativa e expresiva coa profesora Marisé Barreiro. Tamén, no caso de recibir unha 

oferta teatral ou cinematográfica axustada aos intereses da materia e á que se poida acudir en condicións 

de seguridade valorarase a posibilidade de asistir co alumnado. 

16.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN 

DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 Aparte do seguimento do nivel de cumprimento da PD nos diferentes cursos que se faga nas 

reunións do Departamento, haberá outros momentos nos que se fará revisión tendo en conta os 

resultados académicos:  

1. Nas sesións de avaliación trimestral. Tendo en conta os resultados académicos faremos constar 

en acta os seguintes aspectos:  

o Análise dos resultados xerais do grupo e valoración dos mesmos.  

o Casos particulares e proposta de medidas que se poden adoptar. 

o Clima de traballo na aula. 

o Valoración do funcionamento dos apoios e reforzos. 

o Grao de desenvolvemento das competencias en xeral.  

o Compromisos para a seguinte avaliación.  

 

2. Ao remate do curso e como parte da Memoria Final revisarase a programación tendo en conta:  

o Contidos non impartidas e as causas que o impediron.  

o Modificacións introducidas.  

o Propostas de mellora para o próximo curso.  

o Valoración dos resultados académicos e identificación das posibles causas que afectaron 

negativamente.  

o Valoración dos recursos, medidas de atención á diversidade aplicadas. 

o Análise do funcionamento e utilidade das actividades complementarias.  
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o Análise dos resultados obtidos na avaliación ordinaria. 

 

  

 

INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA PD VALORACIÓN 

(1-5) 

PROPOSTAS DE 

AVANCE 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas, 

temas ou proxectos a partir dos elementos do 

currículo. 

  

2 Adecuación da  secuenciación e da  

temporalización das Unidades didácticas / temas / 

proxectos. 

  

3 O desenvolvemento da programación respondeu á  

secuenciación e a temporalización previstas. 

  

4 Adecuación da  secuenciación dos estándares para 

cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

  

5 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado 

para cada estándar. 

  

6 Asignación a cada estándar do peso 

correspondente na cualificación. 

  

7 Vinculación de cada estándar a un ou varios 

instrumentos para a súa avaliación 

  

8 Asociación de cada estándar cos elementos 

transversais a desenvolver. 

  

9 Fixación dunha estratexia  metodolóxica común 

para todo o departamento. 

  

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.   
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11 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

12 Adecuación do libro de texto en 3º e 4º da ESO.   

13 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, 

incluídas as consecuencias da proba. 

  

14 Adecuación da proba de avaliación inicial, 

elaborada a partir dos estándares. 

  

15 Adecuación das pautas xerais establecidas para a 

avaliación continua: probas, traballos, etc. 

  

16 Adecuación dos criterios establecidos para a 

recuperación dun exame e dunha avaliación. 

  

17 Adecuación dos criterios establecidos para a 

avaliación final. 

  

18 Adecuación dos criterios establecidos para a 

avaliación extraordinaria. 

  

19 Adecuación dos criterios establecidos para o 

seguimento de materias pendentes. 

  

20 Adecuación dos criterios establecidos para o 

seguimento de materias pendentes. 

  

21 Adecuación dos criterios establecidos para a 

avaliación desas materias pendentes. 

  

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de 

cada estándar. 

  

23 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, 

etc. vinculados aos estándares. 

  

24 Adecuación das medidas específicas de atención 

ao alumnado con  NEAE. 
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25 Grao de desenvolvemento das actividades 

complementarias e extraescolares previstas. 

  

26 Adecuación dos mecanismos para informar as 

familias sobre criterios de avaliación, estándares e 

instrumentos. 

  

27 Adecuación dos mecanismos para informar as 

familias sobre os criterios de promoción. 

  

28 Adecuación do seguimento e da revisión da 

programación ao longo do curso. 

  

29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do 

centro. 

  

30 Grao de integración das TICS no desenvolvemento 

da materia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Martínez Dios 

X. D. Lingua Castelá e Literatura 

Cangas, 15 de setembro de 2021. 


