
 

 

FPB 2 (LC,LG,SOCI): Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de  evaluación Estándar de aprendizaje 
 

Competencias 

a) Aplicar diferentes estratexias de 
lectura comprensiva e crítica de textos. 
 
b)Comprender, interpretar e valorar 
textos orais de diferente tipo (reportaxe 
audiovisual, documental, película...) 
 
c)Facer breves composicións e 
presentacións escritas seguindo un 
esquema estruturado, aplicando o 
formato e as características propias de 
cada tipo de texto. 
d)Aplicar as normas ortográficas para 
escribir correctamente. 
e)Comprender o significado das palabras 
dependendo do contexto. 
f)Elaborar textos sinxelos adecuados ao 
proceso comunicativo utilizando os 
marcadores do discurso para empezar, 
conectar, ordenar e finalizar. 
h) Utilizar o TIC e aplicacións 
colaborativas para aprender, presentar e 
compartir as tarefas realizadas. 
 

i) Interpretar textos literarios 
representativos da literatura en 
lingua castelá e galega desde 
comezos do século XX ata a 
actualidade, recoñecendo a 
intención do autor e 
elacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario. 
 

j) Valorar os principios básicos do 
sistema democrático analizando as 
súas institucións e as organizacións 
políticas e económicas en que se 
manifesta,inferindo pautas de 
actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento 
dos devanditos principios. 
 

a) Comprende as ideas principais dos 
textos escritos pondo en práctica 
diferentes estratexias de lectura en 
función do tipo de texto. 
b)Comprende o sentido global dos 
textos orais identificando a 
información relevante. 
c)Desenvolve o discurso escrito dunha 
forma organizada: inicio, 
desenvolvemento e peche. 
 
d) Aplica as normas ortográficas para 
escribir correctamente 
e)Recoñece o significado de palabras e 
expresións usándoas con precisión 
léxica 
f) Presenta o traballo escrito claro e 
ordenado, adaptado á disposición 
pertinente. 
 
h) Selecciona e utiliza medios    
tecnolóxicos para aprender, presentar 
e compartir tarefas. 
 

i) Interpreta textos literarios 
representativos da literatura en 
lingua castelá e galega desde 
comezos do século XX ata a 
actualidade, recoñecendo a 
intención do autor e 
elacionándoos co seu contexto 
histórico, sociocultural e literario. 

j) Valora e coñece os principios 
básicos do sistema democrático 
español e europeo analizando as 
súas institucións e as 
organizacións políticas e 
económicas en que se 
manifesta,inferindo pautas de 
actuación para acomodar o seu 
comportamento ao umprimento 
dos devanditos principios. 
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