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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos 
e pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade 

▪ LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

▪ LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o propósito comunicativo 
do/da autora e emite opinións e xuízos sobre a mensaxe. 

▪ LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o esquema 
xerarquizado das ideas do texto. 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para facilitar a 
comprensión e complementar a información do texto. 

▪ B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación. 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e 
ordenada. 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de 
rexistro. 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas 
producións. 

▪ LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

▪ B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos 
e argumentativos de tema especializado do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e 
expositivos (ensaios). 

▪ LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e 
argumentativo, de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural. 

▪ LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as secundarias de textos de 
carácter expositivo e argumentativo propios do ámbito educativo. 

▪ LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais dos textos expositivos e 
argumentativos de tema especializado e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero textual. 

▪ LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical. 
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▪ LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos 
e palabras comodín. 

▪ B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos 
publicitarios e periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 

▪ LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica textos publicitarios e 
periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 

▪ LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece os elementos de 
persuasión dos anuncios. 

▪ LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos 
textos publicitarios. 

▪ B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido 
e as características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos 
similares. 

▪ B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, 
de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos 

▪ B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes 
a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal 
e de contido e as características lingüísticas dos textos narrativos. 

 ▪ B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos 
pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

▪ LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal 
e de contido e as características lingüísticas dos textos argumentativos 

▪ B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados 
pertencentes a distintos ámbitos de uso 

▪ LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal 
e de contido e as características lingüísticas dos textos dialogados. 

▪ B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da 
información obtida en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que 
ofrecen as TIC. 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante 
mediante fichas-resumo. 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura con axuda de ferramentas dixitais. 

▪ LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a 
organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 
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▪ B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión 
sobre a lingua que posúe o alumnado. 

▪ LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de Lingüística Xeral para 
comprender e analizar textos alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e 
revisar textos propios e de temáticas diversas vinculados á comunicación e á 
linguaxe. 

▪ LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de Lingüística Xeral: comunicación, 
linguaxe, lingua, unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas disciplinas 
lingüísticas. 

▪ B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro 
axeitado a cada momento 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función 
da intención comunicativa. 

▪ LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación 
comunicativa e aplícao nas súas producións orais e escritas. 

▪ B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros 
mostrando un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando 
un correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección 

▪ B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo 
nun texto, relacionándoos coa intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como 
con outros compoñentes da situación comunicativa 

▪ B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical dos determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona 
a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría 
gramatical dos pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a 
súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

▪ B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, 
mediante a comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para 
a produción de textos. 

▪ LGB3.11.1. 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. 

▪ B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación 
do galego respecto a elas. 

▪ LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do 
galego respecto a elas 

▪ B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais 
do galego antigo, o seu contexto e identificalo en textos. 

▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do 
galego antigo. 

▪ LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do galego antigo así como a súa 
situación sociolingüística. 

▪ LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos non literarios e literarios. 
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▪ B4.6. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describir o seu contexto e identificalo en 
textos. 

▪ LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
medio (séculos XVI, XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos 

▪ B4.7. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916), describir o seu contexto e identificalo 
en textos, elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen textos anteriores a 1916. 

▪ LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde o século XIX ata 1916). 

▪ LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (desde 
o século XIX ata 1916) así como a súa situación sociolingüística. 

▪ LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento do galego moderno 
(desde o século XIX ata 1916) no desenvolvemento posterior da lingua. 

       ▪     LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século XIX ata 1916)        en 
documentos non literarios e literarios. 

▪ B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, definir as 
características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo 
e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, define as características 
principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a 
lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

▪ B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas 
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio 
(séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describir e analizar as obras 
e os/as autores/as principais. 

▪ LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais. 

▪ B5.6. Ler textos significativos da literatura do galego medio, identificar 
as súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

▪ LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: 
contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as 
obras e os/as autores/as principais deste período. 

▪ LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

▪ B5.8. Ler textos significativos dos/das principais autores/as do 
Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 
1916, identificando as súas características temáticas e formais e poñelas en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

▪ LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento 
(tanto do Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos 
do século XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

PrProcedementos: 
Farase unha valoración global dos traballos realizados tendo en conta a 
puntualidade na entrega (10%), a presentación (10%), a expresión (40%) e a 
calidade do traballo (40%) 

Instrumentos: 
T    Tarefas entregadas por correo electrónico: 
C    Comentarios de textos literarios 
E    Exercicios de morfosintaxe e léxico 

Resumos temas teóricos 
Elaboración de textos de creación 
Análise e elaboración de textos de opinión 

Cualificación final 

        Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Al  Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: a cualificación final será a media das 

cualificacións das tres avaliacións cunha ponderación do 40 % para a 1ª, 40%para 
a 2ª e 20% para a 3ª, non podendo nunca o resultado ser inferior á cualificación 
da 2ª avaliación. 
 
Alumnado coa 2ª avaliación suspensa: poderán recuperar a materia coa 
realización das tarefas propostas para o período de suspensión das clases. A 
nota non poderá ser inferior á da 2ª avaliación nin superior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, realizarase unha proba escrita baseada 
nos criterios e estándares recollidos neste documento 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 
Non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  Repaso, reforzo e recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A As actividades propóñense na aula virtual ou por correo electrónico, o 
alumnado envíaas por correo electrónico e a profesora devólveas corrixidas 
pola mesma vía. 
Segundo informou o centro, facilitáronselle medios informáticos a todo o 
alumnado que o solicitou. 

Materiais e recursos Libro de texto, apuntamentos da profesora e material da rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Este documento daráselle a coñecer ao alumnado a través da Aula Virtual . 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 


