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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de Avaliación Estándar de aprendizaxe
B 2.1 Comprender e producir textos 
expositivos e argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando 
a intención do emisor, resumindo o seu 
contido, diferenciando a idea principal e 
explicando o modo de organización.

B 2.1.1 Comprende o sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando a intención 
comunicativa do emisor e a súa idea 
principal.
B2.1.2 Sintetiza textos de carácter 
expositivo e argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, diferenciando 
as ideas principais e as secundarias.
B 2.1.3 Analiza a estrutura de textos 
expositivos e argumentativos procedentes 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando 
os tipos de conectores e organizadores da 
información textual.
B 2.1.4 Produce textos expositivos e 
argumentativos propios usando o rexistro 
adecuado á intención comunicativa, 
organizando os enunciados en secuencias 
lineais cohesionadas e respectando as 
normas ortográficas e gramaticais, e revisa
a súa produción escrita para mellorala.

B 2.2 Escribir textos expositivos e 
argumentativos propios do ámbito 
educativo con rigor, claridade e 
corrección, empregando argumentos 
adecuados e convincentes, e axustando a 
súa expresión á intención comunicativa e 
ao resto das condicións da situación 
comunicativa.

B 2.2.1 Desenvolve por escrito un tema do
currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, aplicando os 
coñecementos gramaticais e pragmáticos, 
para mellorar a expresión escrita.

B 2.2.2 Nas súas producións escritas 
axusta a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, ámbito, tipo
de destinatario, xénero textual, etc.) 
empregando os recursos propios do 
rexistro formal e evitando o uso de 
coloquialismos.
 B 2.2.3 Avalía as súas propias producións 
escritas e as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, recoñecendo as 
dificultades estruturais e expresivas, e 
deseñando estratexias de mellora na 
redacción.
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B 2.4 Analizar textos escritos 
argumentativos e expositivos, propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando 
os seus trazos formais característicos e 
relacionando as súas características 
expresivas coa intención comunicativa e 
co resto dos elementos da situación 
comunicativa.

B 2.4.1 Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos e 
pragmático-textuais presentes nun texto 
expositivo ou argumentativo procedente 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, utilizando a 
terminología gramatical adecuada e pondo
de manifesto a súa relación coa intención 
comunicativa do emisor e cos trazos 
propios do xénero textual.
B 2.4.2 Recoñece, describe e utiliza os 
recursos gramaticais (substitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas
estruturas sintácticas, correlación 
temporal, etc.) e léxico-semánticos 
(substitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que
proporcionan cohesión aos textos escritos.

B 3.1 Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras en español, 
aplicando os coñecementos adquiridos 
para a mellora, a comprensión e o 
enriquecemento do vocabulario activo.

B 3.1.1 Explica os procedementos de 
formación das palabras diferenciando 
entre raíz e afixos, e explicando o seu 
significado.

B 3.1.2 Recoñece e explica a procedencia 
grecolatina de grande parte do léxico 
español e valora o seu coñecemento para a
dedución do significado de palabras 
descoñecidas.

B 3.2 Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías gramaticais, 
e explicar os seus usos e valores nos 
textos.

B 3.2.1 Identifica e explica os usos e os 
valores das categorías gramaticais, en 
relación coa intención comunicativa do 
emisor, coa tipoloxía textual seleccionada 
e con outros compoñentes da situación 
comunicativa (audiencia e cotexto).
B 3.2.2 Selecciona o léxico adecuado en 
contextos comunicativos que esixen un 
uso formal e especializado da lingua, 
evitando o uso de coloquialismos, 
imprecisións ou expresións clixé.

B 3.3 Identificar e explicar os niveis de 
significado das palabras ou expresións en 
función da intención comunicativa do 
discurso oral ou escrito en que aparecen.

B 3.3.1 Explica con propiedade o 
significado de palabras ou expresións, 
diferenciando o seu uso dentotativo e 
connotativo, e relacionándoo coa 
intención comunicativa do emisor.
B 3.3.2 Recoñece, analiza e interpreta as 
relacións semánticas entre as palabras 
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia e homonimia) como 
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procedemento de cohesión textual.
B 3.4 Observar, reflexionar e explicar as 
estruturas sintácticas dun texto, sinalando 
as conexións lóxicas e semánticas que se 
establecen entre elas.

B 3.4.1 Recoñece as estruturas sintácticas 
e explica a relación funcional e de 
significado que establecen co verbo da 
oración principal, empregando a 
terminología gramatical adecuada.

B 3.6 Aplicar os coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á comprensión, á
análise e ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos 
lingüísticos (marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias deícticas 
temporais, espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e o resto dos 
elementos da situación comunicativa.

B 3.6.1 Recoñece, analiza e explica as 
características lingüísticas e os recursos 
expresivos de textos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial, relacionando os 
usos lingüísticos coa intención 
comunicativa do emisor e o resto dos 
elementos da situación comunicativa, e 
utilizando a análise para afondar na 
comprensión do texto.

B 3.6.2 Aplica os coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á comprensión, á 
análise e ao comentario de textos de 
distinto tipo procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional e 
empresarial, relacionando os usos 
lingüísticos (marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias deícticas 
temporais, espaciais e persoais, e 
procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e o resto dos 
elementos da situación comunicativa.
B 3.6.3 Recoñece e explica os 
procedementos de inclusión do emisor e 
do receptor no texto.
B 3.6.4 Recoñece e explica as referencias 
deícticas, temporais, espaciais e persoais 
nos textos.
B 3.6.5 Recoñece, explica e utiliza os 
procedementos de cita.

B 3.6.6 Revisa textos escritos propios e 
alleos, recoñecendo e explicando as súas 
incorreccións (concordancias, réxime 
verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc) con criterios 
gramaticais e terminoloxía apropiada, co 
obxecto de mellorar a expresión escrita e 
avanzar na aprendizaxe autónoma.
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B 3.7 Explicar a forma de organización 
interna dos textos expositivos e 
argumentativos.

3.7.1 Recoñece, explica e utiliza en textos 
propios e alleos as formas de estruturar os 
textos expositivos e argumentativos.

4.1 Coñecer os aspectos temáticos e 
formais dos principais movementos 
literarios do século XX ata os nosos días, 
así como os autores e obras máis 
significativas.

4.1.1 Desenvolve por escrito con 
coherencia e corrección as características 
temáticas e formais dos principais 
movementos do século XX ata os nosos 
días, mencionando os autores e obras máis
representativas.

4.2 Ler e analizar textos literarios 
representativos da historia da literatura do 
século XX ata os nosos días, identificando
as características temáticas e formais, en 
relación co contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence a obra do/da 
autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas.

4.2.1 Analiza fragmentos literarios ou, de 
ser o caso, de obras completas do século 
XX ata os nosos días, relacionando o 
contido e as formas de expresión coa 
trayectoria e o estilo do/da autor/a, o seu 
xénero e o movemento literario ao que 
pertence.

4.3 Interpretar de xeito crítico fragmentos 
ou obras da literatura do século XX ata os 
nosos días, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural.

4.3.1 Interpreta de xeito crítico fragmentos
ou obras da literatura do século XX ata os 
nosos días, recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural

4.4 Desenvolver por escrito un tema da 
historia da literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade e coherencia e achegando unha 
visión persoal.

4.4.1 Desenvolve por escrito un tema da 
historia da literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas con rigor, 
claridade, coherencia e corrección e 
achegando unha visión persoal.
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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. Faranse chegar (ante 
as dificultades propias de conexión a 
Internet derivadas do domicilio da 
profesora) a través do sistema de 
Whatssap e correos electrónicos.
Están básicamente encamiñados a práticas
relacionadas e similares ás sinaladas pola 
CIUG e á superación das probas da 
ABAU.
Os exercicios serán remitidos polo 
alumnado a un correo electrónico creado 
ao efecto e do que foron informados ou 
por via fotográfica ao WhatsApp da 
profesora.
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 que non 
superará a segunda quincena de maio.
Vía telemática ben a través da Aula 
Virtual, conta de correo electrónico ou 
imaxe gráfica de WhatsApp.

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.
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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 coa
salvedade dun único tema relativo á 
Literatura Hispanoamericana que quedaba 
pendente de dar.
As actividades consisten principalmente en
lectura, comentario, resumo e análise de 
textos de prensa e na realización de 
exercicios práticos de lingua e comentarios
de texto literarios.
Séguense as pautas marcadas pola CIUG.

Metodoloxía Envío de material e consignas por 
WhatsApp e correo electrónico.

Materiais e recursos Libro de texto.
Material recollido de xornáis.
Material recollido de libros de reforzo e 
apoio.
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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 grupo de WhatsApp creado
ao efecto.

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