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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva 
e crítica de textos. 

▪ LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos. 

▪ LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

▪ LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e 
incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

▪ LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 
contexto. 

▪ B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

▪ LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

▪ LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de 
espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

▪ B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de 
comunicación e distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas 
e reportaxes 

▪ LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

▪ LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan 
nos textos xornalísticos. 

▪ B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, 
especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e 
outros materiais de consulta. 

▪ LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e explicativos elaborados a partir da información 
obtida nas bibliotecas. 

▪ LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e 
webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

▪ LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, 
gráficas e mapas conceptuais. 

▪ B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos 
textos expositivos e explicativos. 

▪ LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas 
de textos expositivos e explicativos. 

▪ LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención 
do emisor. 

▪ B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as ▪ LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
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bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e 
seleccionar información. 

buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información 

▪ B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de 
calquera tipo de texto, para detectar prexuízos e discriminacións. 

▪ LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 
parciais ou globais dun texto. 

▪ LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

▪ B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas 

▪ LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

▪ LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais 
para planificar e organizar os seu escritos. 

▪ LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

▪ LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 

▪ LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 

▪ LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 
gramaticais). 

▪ B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as producións escritas. 

▪ LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) 
para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

▪ B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 
gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 

▪ LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso 
das distintas categorías gramaticais. 

▪ LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

▪ B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as 
bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

▪ LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes 
soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na 
aprendizaxe. 

▪ B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega ▪ LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

▪ B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación ▪ LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente 

▪ B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e ▪ LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e 
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as unidades que as desempeñan. diferenza os elementos que as desempeñan. 

▪ B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións 
propias os diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de 
cohesión. 

▪ LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros 
mecanismos que lle achegan cohesión a un texto. 

▪ B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar 
producións propias segundo estes parámetros. 

▪ LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión 
temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os 
parámetros anteriores. 

▪ B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de 
textos orais e escritos. 

▪ LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a 
intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

▪ B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e 
incorporar ferramentas en rede desta comunidade cultural 

▪ LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

▪ LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 

▪ LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión 
da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

▪ B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 
atendendo á presenza da lingua galega. 

▪ LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

▪ LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

▪ LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 
elementos no seu propio discurso. 

▪ B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir 
vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

▪ LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

▪ LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador 
do galego. 

▪ LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

▪ B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da 
lingua galega, así como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua desde os seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 
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▪ LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 
da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

▪ LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

▪ B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do 
Estado español. 

▪ LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización 
do galego e a súa promoción. 

▪ B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal 
en relación a eles. 

▪ LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de 
prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno. 

▪ B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as 
súas orixes na Idade Media ata 1916. 

▪ LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

▪ B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar 
o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

▪ LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

▪ LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

▪ LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

▪ LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de 
diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

▪ B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se 
describan e analicen textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

▪ LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

▪ B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos 
recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

▪ LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

▪ LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

▪ B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo 
das características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola 
escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

▪ LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 

▪ LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
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, por escrito ou gravados en audio 
El    Elaboración de textos de creación 
A     Análise e elaboración de textos de opinión 
C     Composicións sobre a situación actual 

  

Cualificación final 

Pr    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.  

A  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 plataforma Aula Virtual, 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 

Esta información comunicaráselle ao alumnado a través das plataformas que 
empregamos para a comunicación das tarefas ou a través do correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


