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1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B2.1  Aplicar  diferentes  estratexias  de
lectura comprensiva e crítica de textos.

B2.1.1 Comprende textos de diversa índole
pondo en práctica diferentes estratexias de
lectura  e  autoavaliación  da  súa  propia
comprensión  en  función  do  obxectivo,  o
tipo  de  texto,  actualizando  coñecementos
previos,  traballando  os  erros  de
comprensión  e  construíndo  o  significado
global do texto.
B2.1.3 Infire a información relevante dos
textos, identificando a idea principal e as
secundarias, e establecendo relacións entre
elas.
B2.1.4 Constrúe o significado global dun
texto  ou  de  frases  do  texto  demostrando
unha comprensión plena e detallada deste.
B2.1.5 Fai conexións entre un texto e o seu
contexto,  integrándoo  e  avaliándoo
críticamente, e realizando hipóteses sobre
el.
B2.1.6  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.

B2.2  Ler,  comprender,  interpretar  e
valorar  textos  escritos  en  diferentes
soportes e formatos.

B2.2.1  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
selccionada (narración, exposición, etc.), a
organización  do  contido  e  o  formato
utilizado.
B2.2.2 Identifica os trazos diferenciais dos
xéneros  xornalísticos  informativos  e  de
opinión  (noticias,  reportaxes,  editoriais,
artigos  e  columnas,  cartas  ao  director,
comentarios e crítica).
B2.2.5  Interpreta  o  sentido  de  palabras,
expresión, frases ou pequenos fragmentos
extraídos  dun  texto  en  función  do  seu
sentido global.

B2.5  Aplicar  progresivamente  as
estratexias necesarias para producir textos
adecuados, coherentes e cohesionados.

B2.5.2 Redacta borradores de escritura.

B2.5.3  Escribe  textos  en  diferentes
soportes  usando  o  rexistro  adecuado,
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organizando  as  ideas  con  claridade,
enlazando  enunciados  en  secuencias
lineais  cohesionadas,  e  respectando  as
normas gramaticais e ortográficas.

B2.6 Escribir textos en relación co ámbito
de uso.

B2.6.1 Redacta con claridade e corrección
textos  propios  dos  ámbitos  persoal,
educativo, social e laboral.
B2.6.2 Redacta con claridade e corrección
textos  narrativos,  descritivos,  instrutivos,
expositivos e argumentativos, adecuándose
aos  trazos  propios  da  tipoloxía
seleccionada.
B2.6.3  Utiliza  variados  organizadores
textuais nos seus escritos.
B2.6.4 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.

B3.6  Explicar  e  describir  os  trazos  que
determinan  os  límites  oracionais  para
recoñecer  a  estrutura  das  oracións
compostas.

B3.6.1  Transforma  e  amplía  oracións
simples  en  oracións  compostas,  usando
conectores  e  outros  procedementos  de
substitución para evitar repeticións.
B3.6.2  Recoñece  a  palabra  nuclear  que
organiza  sintáctica  e  semánticamente  un
enunciado, así como os elementos que se
agrupan arredor dela.
B3.6.3 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  subordinadas  e
inseríndoas  como  constituíntes  doutra
oración.
B3.6.4 Utiliza  de forma autónoma textos
da vida cotiá para a observación, reflexión
e explicación sintáctica.
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B3.8  Identificar  e  explicar  as  estruturas
dos  xéneros  textuais,  con  especial
atención   ás  estruturas  expositivas  e
argumentativas,  para  utilizalas  nas  súas
producións orais e escritas.

B3.8.1  Identifica  e  explica  as  estruturas
dos  xéneros  textuais,  con  especial
atención ás expositivas e argumentativas,
e utilízaas nas propias producións orais e
escritas.
B3.8.3  Describe  os  trazos  lingüísticos
máis sobresalientes de textos expositivos e
argumentativos,  relacionándoos  coa
intención comunicativae o contexto en que
se producen.
B3.8.4  Recoñece  nun  texto  os
procedementos  lingüísticos  para  a
expresión  da  subxectividade,  e  utilízaos
nas producións propias.

B3.10  Recoñecer  e  utilizar  os  rexistros
lingüísticos  en  función  dos  ámbitos
sociais,  valorando  a  importancia  de
utilizar  o  rexistro  adecuado  a  cada
momento.

B3.10.1 Recoñece os rexistros lingüísticos
en textos orais ou escritos en función da
intención  comunicativa  e  do  seu  uso
social.

B3.10.2 Valora a importancia de utilizar o
rexistro  adecuado  a  cada  situación
comunicativa, e aplícao nos seus discursos
orais e escritos.

B4.1  Favorecer  a  lectura  e  comprensión
de obras literarias da literatura española e
universal  de  todos  os  tempos  e  da
literatura xuvenil.

B4.1.1 Le e comprende cun grao crecente
de  interese  e  autonomía  obras  literarias
próximas  aos  seus  gustos  e  ás  súas
afeccións.
B4.1.2   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.

B4.4  Comprender  textos  literarios
representativos desde o século XVIII aos
nosos días, recoñecendo a intención do/da
autor/autora, o tema e os trazos propios do
xénero ao que pertence, e relacionando o
seu  contido  co  contexto  sociocultural  e
literario  da  época,  ou  doutras  épocas,  e
expresando a relación con xuízos persoais
razoados.

B4.4.1 Le e comprende unha selección de
textos  literarios  representativos  da
literatura desde o século XVIII aos nosos
días,  identificando  o  tema,  resumindo  o
seu  contido  e  interpretando  a  linguaxe
literaria.

B 4.4.2 Expresa a relación entre o contido
da obra, a intención do/da autor/autora e o
contexto,  e  o  mantemento  de  temas  e
formas,  emitindo  xuízos  persoais
razoados.

En azul a materia pendente de ver cando se decretou o confinamento e a suspensión das
clases presenciais.
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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. 
Os exercicios serán remitidos polo 
alumnado 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 entrega con prazo de 
tempo delimitado ao correo  electrónico 
creado ao efecto ou vía fotográfica ao 
WhatsApp da profesora.

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.
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 grupo 
de WhatsApp e ao correo electrónico 
creados ao efecto.

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.

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