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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe
B2.1 Aplicar estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos.

B2.1.1 Pon en práctica diferentes 

estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto.
B2.1.2 Comprende o significado das 

palabras propias de nivel formal da lingua 

e incorpóraas ao seu repertorio léxico.
B2.1.3 Relaciona a información explícita e

implícita dun texto, e pona en relación co 

contexto.
B 2.1.4 Deduce a idea principal dun texto 

e recoñece as ideas  secundarias, 

comprendendo as relacións que se 

establecen entre elas.
B 2.1.5 Fai inferencias e hipóteses sobre o 

sentido dunha frase ou dun texto que 

conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construcción do 

significado global e a avaliación crítica.
B 2.4 Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e cohesionados.

B2.4.1 Aplica técnicas diversas para 

planificar os seus escritos (esquemas, 

árbores, mapas conceptuais, etc.) e redacta 

borradores de escritura.
B 2.4.2 Escribe textos usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con 

claridade, enlazando enunciados en 

secuencias lineais e respectando as normas

gramaticais e ortográficas.

B 3.1 Aplicar os coñecementos sobre a B 3.1.1 Recoñece e explica o uso das 
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lingua e as súas normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de 

textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión progresivamente

autónoma dos textos propios e alleos.

categorías gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos.

B 3.1.2 Recoñece e corrixe erros 

ortogáficos e gramaticais en textos propios

e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de 

textos nas súas producións orais, escritas e

audiovisuais.
B 3.1.3 Coñece e utiliza adecuadamente as

formas verbais nas súas producións orais e

escritas.
B 3.2 Comprender o significado das 

palabras en toda a súa extensión para 

recoñecer e diferenciar os usos obxectivos

dos subxectivos.

B 3.2.1 Diferencia os componentes 

denotativos e connotativos no significado 

das palabras dentro dunha frase ou un 

texto oral ou escrito.
B 3.3 Comprender e valorar as relacións 

de igualdade e de contrariedade que se 

establecen entre as palabras e o seu uso no

discurso oral he escrito.

B 3.3.1 Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos dunha palabra, e explica o seu 

uso concreto nunha frase ou nun texto oral

ou escrito.
B3.4 Recoñecer os cambios de significado

que afectan a palabra no texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú e eufemismos.

B3.4.1 Recoñece e explica o uso 

metafórico e metonímico das palabras 

nunha frase ou nun texto oral ou escrito.
B 3.4.2 Recoñece e explica os fenómenos 

contextuais que afectan o significado 

global das palabras: tabú e eufemismo.
B 3.5 Identificar os conectores textuais e 
os principais mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, recoñecendo 
a súa función na organización do contido 
do discurso.

B 3.5.1 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 texto.

B 4.1 Ler fragmentos ou obras da 

literatura española e universal de todos os 

B4.1.1 Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 
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tempos e da literatura xuvenil, próximas 

aos propios gustos e ás afeccións, 

amosando interese pola lectura.

próximas aos seus gustos, ás súas 

afeccións e aos seus intereses.

B 4.3 Fomentar o gusto e o hábito pola 

lectura en todas as súas vertentes: como 

fonte de acceso ao coñecemento e como 

instrumento de mecer e diversión que 

permite explorar mundos diferentes aos 

nosos, reais ou imaginarios.

B 4.3.1 Fala na clase dos libros e comparte

as súas impreswións cos/coas 

compañeiros/compañeiras.

B 4.3.2 Le en voz alta modulando, 

adecuando a voz, apoiándose en elementos

da comunicación non verbal e potenciando

a expresividade verbal.
B 4.4 Redactar textos persoais de 

intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con intención 

lúdica e creativa.

B 4.4.1 Redacta textos persoais de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, seguindo as convencións do xénero,

con intención lúdica e creativa.
B 4.4.2 Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz 

de analizar e regular os seus propios 

sentimentos.

NOTA: Neste grupo viuse a totalidade da programación anteriormente á medida do 

confinamento.

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS
Exercicios sobre os estándares de 

aprendizaxe

Facilitaranse unha serie de exercicios 
práticos relacionados cos criterios de 
avaliación e os estándares sinalados no 
apartado precedente. 
Os exercicios serán remitidos polo 
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alumnado ao espazo Abalar , ao grupo 
creado por WhatsApp e a unha conta de 
correo electrónico creada a tal efecto.
Valorarase que as respostas sexan 
correctas e a entrega puntual nas datas 
sinaladas ao respecto.

Proba específica Realizarase  unha proba específica 
destinada en especial ao alumnado coa 
materia pendente. Serán informados 
puntualmente da data da mesma . 
Realizarase vía telemática ben a través da 
Aula Virtual ou o espazo adicado ao efecto
en Abalar

Cualificación final Para aprobar precísase unha calificación 
igual ou superior a 5.
As cualificacións obtidas a partir dos 
instrumentos de avaliación mencionados 
para este trimestre, incorporaranse ás 
obtidas nos dous anteriores, tendo en conta
que a calificación final nunca poderá ser 
inferior á acadada ata as datas do ensino 
presencial.
Todo o alumnado con toda ou parte da 
materia pendente terá acceso a unha proba 
específica co obxectivo de poder obter 
unha calificación de aprobado ou superior.

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non acade o aprobado na 
convocatoria de xuño terá acceso a unha 
proba extraordinaria presencial ou 
telemática en función das circunstancias.

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
Actividades As actividades do 3º trimestre van 

encamiñadas ao repaso e reforzo do visto 
ao longo dos dous primeiros trimestres .
As actividades consisten principalmente 
en lecturas, comentario, resumo e análise 
de textos de procedencia diversa e na 
realización de exercicios práticos.

Metodoloxía Envío de material e consignas polo espazo
Abalar e polo grupo de WhatsApp creado 
ao efecto.

6



Materiais e recursos Temario propio do espazo Abalar.
Material recollido de xornáis.
Material recollido de libros de reforzo e 
apoio.

4.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
Información ao alumnado e ás familias Envío como documento ao correo 

electrónico do alumnado.
Publicación na Aula Virtual do centro.
Publicación no espazo Abalar.

Publicidade Este documento será incluido na páxina 
web do Centro no Departamento de 
Lingua Castelá e Literatura.
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