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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral.

NOTA: Dadas as limitacións e particularidades das clases telemáticas, non se terán en conta os
estándares da comunicación oral. Así e todo, poderáse traballar a través dos foros da aula e do
servizo de mensaxería de EDIXGAL o seguinte estándar:

1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates en
calquera intercambio comunicativo e a interacción verbal en xeral nos foros da aula virtual e
no servizo de mensaxería de EDIXGAL. CCL,CSC

Bloque 2. Comunicación escrita.

2. Retén información e recoñece a idea principal  e as ideas secundarias,  comprendendo as
relacións entre ellas. CCL

3. Entende  instrucións  escritas  de  certa  complexidade  que  lle  permiten  desenvolverse  en
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. CMCCT

4. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuais, esquemas, etc.CMCCT

5. Utiliza,  de xeito  autónomo,  diversas fontes de información, integrando os coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.CD

6. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. CD

7. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando
textos modelo.CCL



8. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados,
imitando textos modelo. CCL

9. Realiza esquemas e/ou mapas e explica por escrito o significado dos elementos visuais que
poden aparecer nos textos. CMCCT, CD

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

10. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais (sustantivo, adxectivo, determinante)
nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e
alleos. CCL

11. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais,
escritas e audiovisuais.CCL

12. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre
o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario.CD

13. Recoñece e usa os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna,
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos
e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. CCL

Bloque 4. Educación literaria.

14. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias (ou fragmentos)
próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses.CCL, CCEC

15. Redacta  textos  persoais  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  seguindo  as
convencións do xénero con intención lúdica e creativa.CCL, CCEC

2º ESO

 LINGUA CASTELÁ

Bloque 1. Comunicación oral

1. Resume  textos  narrativos,  instrutivos  e  expositivos  orais   recollendo  as  ideas
principais.CCL

Bloque 2. Comunicación escrita

2. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias.CCL

3. Deduce informacións explícitas e implícitas nun texto.CCL

4. Utiliza, de xeito autónomo, distintas fontes de información..CD

5. Manexa diccionarios impresos ou dixitais.CD



6. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas) e redacta borradores de
escritura.CSIE

7. Escribe textos de diferente tipoloxía usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con
claridade e respectando as normas gramaticais e ortográficas.CCL

Bloque 3.Coñecemento da lingua

8. Recoñece a maioría das categorías gramaticais.CCL

9. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos. CCL

10. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas.CCL

11. Recoñece  e  usa  diferentes  relacións  semánticas  (sinonimia,  antonimia,  polisemia,
hiperonimia,paronimia).CCL

12. Recoñece o uso metafórico das palabras nunha frase ou exto. CCL

13. Usa conectores textuais e mecanismos de cohesión gramaticais(substitucións pronominais) e
léxicos  (elipses  e  substitucións  mediante  sinónimos  e  hiperónimos)  na  organización  do
contido dos seus textos. CCL

14. Recoñece e analiza estructuras sintácticas básicas (sintagmas). CCL

Bloque 4. Educación literaria.

      15.Le e comprende obras literarias próximas oas seus gustos.

      16. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados. CCL, CCEC

ORATORIA

Nesta materia con escasa carga horaria (1 hora semanal) e sen continuidade, que esixe a presencia
física  do  alumnado,  é  moi  difícil,  dadas  as  presentes  circunstancias,  facer  unha  avaliación  do
alumnado. Por esta razón, os estándares de aprendizaxe centraranse no Bloque 1 e 2, e,  se é posible
por medios telemáticos, farase unha actividade centrada no * Bloque 3.

Bloque 1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferente tipo

1. Explica a intención persuasiva do discurso e exprésaa.CCL

Bloque 2.Elaboración do discurso persuasivo. 

     2.    Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüística.CCL, CAA

* Bloque 3. A  presentación do discurso persuasivo.

3. Realiza  unha  exposición  na  que  procura  manifestar  confianza,  seguridade  e
serenidade.CCL, CAA, CSC, CSIEE



3º ESO

Bloque 1. Comunicación oral

1. Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de interacción,
intervención e  cortesía  que  os  regulan,  manifestando as  súas  opinións  e  respectando as
opinións das demais persoas.CCL

Bloque 2. Comunicación escrita

2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices
semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica.CCL

3. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito
persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), identificando a
tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato
utilizado.CCL

4. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos,
instrutivos,  expositivos,  argumentativos  e  dialogados  identificando  a  tipoloxía  textual
seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido.CCL, CCEC

5. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais
dun texto.CCL

6. Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fontes  de  información,  e  integra  os  coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.CD

7. Reescribe textos  propios  e  alleos  aplicando as  propostas  de mellora que se deducen da
avaliación  da  produción escrita  e  axustándose  ás  normas  ortográficas  e  gramaticais  que
permiten unha comunicación fluída.CCL

8. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a información
e  integrándoa  en  oracións  que  se  relacionen  loxicamente  e  semanticamente,  evitando
parafrasear o texto resumido.CAA

9. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o
seu pensamento. CCL, CMCCT

10. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu
repertorio léxico. CCL

11. Coñece  e  utiliza  ferramentas  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,
participando,  intercambiando  opinións,  comentando  e  valorando  escritos  alleos,  ou
escribindo e dando a coñecer os seus propios.CD, CSC

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

12. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento
para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.CCL

13. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais,
escritas e audiovisuais.CCL



14. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do resto
de palabras que o for man, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple.CCL

15. Recoñece  e  explica  nos  textos  o  funcionamento  sintáctico  do  verbo  a  partir  do  seu
significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como complementos
verbais argumentais e adxuntos.CCL

16. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, diferenciando
suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da
actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.CCL

17. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa.CCL, CAA

18. Recoñece e usa os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais
mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse
e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización
do contido do texto.CCL

19. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao ao
emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito axente ou
paciente, oracións impersoais, etc.).CCL

20. Recoñece  a  coherencia  dun  discurso  atendendo  á  intención  comunicativa  do  emisor,
identificando a estrutura e a disposición de contidos. CCL

21. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo). CCL

Bloque 4. Educación literaria.

22. 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.CCL

23. Le e  comprende unha selección de textos  literarios,  en versión orixinal  ou adaptados,  e
representativos da literatura da Idade Media,  identificando o tema, resumindo o seu contido
e interpretando a linguaxe literaria.CCL

24. Utiliza  recursos  variados  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  a
realización dos seus traballos educativos.CD

  4º ESO

Bloque 1. Comunicación oral.

1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, escolar, educativo e
social e de textos orais de intención narrativa, expositiva e argumentativa..CCL

2. Distingue  entre  información  e  opinión  en  mensaxes  orais  procedentes  dos  medios  de
comunicación.CCL, CSC



3. Retén información relevante e extrae informacións concretas en textos orais.CCL

4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos orais narrativos, expositivos e
argumentativos.CCL, CAA

5. Resume  textos  orais  narrativos,  expositivos  e  argumentativos,  recollendo  as  ideas
principais.CCL

Bloque 2. Comunicación escrita.

6. Comprende textos escritos de diversa índole.CCL

7. Comprende o significado da maioría das palabras propias do nivel culto da lingua.CCL

8. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais e a estructura de textos escritos propios de
distintos  ámbitos,  identificando  a  tipoloxía  textual  (narración,  exposición,
argumentación).CCL

9. Identifica  os trazos diferencias dos xéneros xornalísticos informativos e de opinión.CSC

10. Interpreta a información dada en esquemas, gráficas, fotografías, etc.CAA, CMCCT

11. Identifica e expresa as posturas de acordo ou desacordo sobre aspectos parciais ou globais
dun texto.CCL

12. Utiliza de forma autónoma distintas fontes de información.CCL, CAA, CD

13. Coñece e  manexa habitualmente diccionarios impresos ou en versión dixital.CCL, CD

14. Redacta  con  claridade  e  corrección  textos  descritivos,  narrativos,  argumentativos,
instrutivivos e expositivos.CCL

15. Utiliza variados conectores textuais nos seus escritos.CCL

16. Resume o contido de calquera tipo de texto recollendo as ideas principais con coherencia e
cohesión.CCL, CAA

17. Realiza esquemas que estruturen o contido dos textos traballados.CAA

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

18. Recoñece as diferentes categorías gramaticais.CCL

19. Recoñece  os  procedementos  para  a  formación  de  palabras  novas  e  explica  o  valor  de
prefixos e sufixos.CCL

20. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías gramaticais
utilizando diversos procedimientos lingüísticos. CCL

21. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para
deducir o significado de palabras descoñecidas.CCL, CAA



22. Explica o significado das palabras e usa a acepción adecuada. CCL

23. Utiliza os diccionarios e outras fontes de consulta.CD

24. Recoñece  a  palabra  nuclear  que  organiza  sintácticamente  un  enunciado,  así  como  os
elementos que se agrupan arredor dela e analiza as súas relacións. CCL

25. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais con especial atención ás expositivas e
argumentativas e utilízaas nas súas propias producións escritas.CCL

Bloque 4. Educación literaria.

26. Le e comprende obras literarias próximas ao seus gustos.CCL

27. Valora algunha das obras de lectura resumindo o seu contido.CCEC

28. Coñece e analiza diversas manifestacións artísticas do século XX. CCL

29. Redacta textos persoais de intención literaria.CCL

30. Achega  nos  seus  traballos  escritos  puntos  de  vista  persoais  e  críticos  sobre  as  obras
literarias. CCL, CSIEE

31. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e comunicación para a realización
dos seus traballos. CD

1º DE BACHARELATO 

LINGUA CASTELÁ

Bloque 1. Comunicación oral

1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo e argumentativo, de temas especializados
e propios do ámbito educativo.CCL, CAA

2.  Recoñece  os  trazos  propios  dos  principais  xéneros  informativos  de  opinión procedentes  dos
medios de comunicación social..CSC

Bloque 2. Comunicación escrita.

3..  Desenvolve  por  escrito  un tema do currículo  con rigor,  claridade e  corrección gramatical  e
ortográfica.CCL

4. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa, empregando un léxico
preciso e especializado e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e palabras comodín.CSC



5.  Avalía  as  súas  propias  producións  escritas  e  as  dos  seus  compañeiros/as,  recoñecendo  as
dificultades  estructurais  e  expresivas  e  deseñando  estratexias  para  mellorar  a  súa  redacción  e
avanzar na aprendizaxe autónoma. CAA

6.  Comprende textos escritos de carácter expositivo e argumentativo de tema especializado, propios
do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a estrutura. CCL,
CAA

7.  Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo de tema especializado, propios do ámbito
educativo, distinguindo as ideas principais das secundarias.CCL, CMCCT

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

8.  Recoñece  e  identifica  as  categorías  gramaticais,  aplica  estes  coñecementos  na  realización  e
mellora  dos  seus  textos   e  utiliza  a  terminoloxía  gramatical  adecuada  para  a  explicación
lingüística.CCL

8.  Aplica  progresivamente  os  coñecementos  sobre  estruturas  sintácticas  dos  enunciados  para  a
realización, autoavaliación e mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia
do coñecemento gramatical para o uso corrrecto da lingua.CCL

9.  Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple,  explicando a relación entre os grupos de
palabras.CCL

10.  Recoñece as oracións activas, pasivas e impersoais, contrastando as diferenzas entre elas en
función da intención comunicativa do texto en que aparecen.CCL

11. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas substantivas  en relación co
verbo da oración principal. Nivel de 4º de ESO.CCL

12. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo,  identificando o
antecedente que modifican. Nivel de 4º de ESO.CCL

13. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando progresivamente estruturas sintácticas
variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e mellora destes.CCL

14.  Recoñece  e  explica  os  trazos  estruturais  e  lingüísticos  dos  textos  expositivos  e
argumentativos.CCL, CCEC

15. Coñece e manexa fontes de información impresa e dixital para resolver dúbidas sobre o uso
correcto da lingua e avanzar na aprendizaxe autónoma.CD



16.  Recoñece,  usa  e  explica  os  conectores  textuais  (de  adición,  contraste  e  explicación)  e  os
principais  mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticais  (substitucións  pronominais)  e  léxicos
(elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización
do contido do texto.  (estándar de 3º ESO).CCL

17.  Comprende  e  valora  as  relacións  de  igualdade  e  contrariedade  que  se  establecen  entre  as
palabras (estándar 2º ESO).CCL

18.  Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras. (estándar 2º
ESO). CCL

19.  Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra e explica o seu uso concreto nunha frase
ou texto. (estándar 2º ESO). CCL

Bloque 4 . Educación literaria.

20.  Le e analiza fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media (lírica e teatro)
ao século XVII incluído, identificando as súas características temáticas e formais en relación co
contexto, o movemento e o xénero ao que pertence a obra, constatando a evolución histórica de
temas e formas.CCL, CCEC

21.  Identifica as  características  temáticas  e  formais  en relación  co contexto,  o  movemento  e  o
xénero ao que pertence a obra do autor.CCL, CAA

 LITERATURA UNIVERSAL

Bloque 1. Procesos e estratexias

1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando
algúns  elementos,  mitos  ou arquetipos  creados pola literatura e  que  chegaron a  converterse en
puntos de referencia da cultura universal. CSC, CCEC

2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto
histórico,  social  e  cultural,  identificando  a  presenza  de  determinados  temas  e  motivos,  e
recoñecendo as características do xénero e do movemento en que se inscriben, así como os trazos
máis salientables do estilo literario.CSC, CCEC, CAA

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal

3. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo
cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as
significativos/as.CCL, CSC



4. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, relacionándoa co seu contexto
histórico, social e literario e, de ser o caso, co significado e a relevancia do/da autor/a na época ou
na historia da literatura, e consultando fontes de información diversas.CD, CCE

   

 2º BACHARELATO

Bloque 1. Comunicación oral.

Bloque 2. Comunicación escrita.

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. CCL

2. Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo  e  argumentativo  propios  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais das secundarias.
CCL, CAA

3. 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.CCL

4. 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.CCL

5. Nas  súas   producións  escritas  axusta  a  súa  expresión  ás  condicións  da  situación
comunicativa  (tema,  ámbito,  tipo  de  destinatario,  xénero  textual,  etc.  )  empregando  os
recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de coloquialismos.CCL

6. 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  terminoloxía  gramatical  adecuada  e  pondo  de
manifesto a  súa relación coa intención comunicativa do emisor  e  cos  trazos  propios do
xénero textual.CCL

7. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución pronominal, uso reiterado
de  determinadas  estructuras  sintácticas,  correlación  temporal,  etc.)  e  léxico-  semánticos
(substitución  por  sinónimos,  hipónimos,  reiteraciones  léxicas,  etc.)  que  proporcionan
cohesión aos textos escritos.CCL

Bloque 3. Coñecemento da lingua

8. Explica  os  procedemento  de  formación das  palabras  diferenciando entre  raíz  e  afixos  e
explicando o seu significado.CCL

9. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais  nun texto, en relación coa
intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros
compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).CCL

10. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen o



uso formal e especializado da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou
expresións clixé.CSC

11. Explica con propiedade o significado de palabras e expresións , diferenciando o seu uso
denotativo e connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor.CCL

12. Recoñece,  analiza  e  interpreta  as  relacións  semánticas  entre  as  palabras  (sinonimia,
antonimia,  hiperonimia,  polisemia  e  homonimia)  como  procedementos  de  cohesión
textual.CCL

13. Recoñece  as  estruturas  sintácticas  e  explica  a  relación  funcional  e  de  significado  que
establecen  co  verbo  da  oración  principal,  empregando  a  terminoloxía  gramatical
adecuada.CCL

14. Enriquece  os  seus  textos  orais  e  escritos  incorporando  estruturas  sintácticas  variadas  e
aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes.CCL

15. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos enunciados para a
realización, autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos, tomando conciencia
da importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua.CSIEE

16. Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, espaciais e persoais nos textos.CCL

17. Revisa textos escritos propios e alleos recoñecendo e explicando as súas incorreccións en
concordancias, réxime verbal, ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc. ) con criterios
gramaticais e terminoloxía apropiada co obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar
na aprendizaxe autonoma.CCL, CAA

Bloque 4. Educación literaria.

18. 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.CCL, CCEC

19. Analiza  fragmentos  literarios  ou  obras  completas  do  século  XX  ata  os  nosos  días,
relacionando o contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/a autor/a en
relación co contexto, o movemento e o xénero ao que pertence.CCL, CCEC

20. Interpreta críticamente fragmentos ou obras  completas significativas da literatura do século
XX ata os nosos días, detectando as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto
histórico, artístico e cultural.CCL, CSC

21. Desenvolve 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.CCL



2. Avaliación e cualificación

    2.1. Procedementos de avaliación.

    O procedemento de avaliación utilizado será o seguimento e revisión do traballo do   alumnado.

    2.2. Instrumentos de avaliación.

   Serán variados e incidirán no seguimento do traballo do alumnado. Cada profesor escollerá o máis
axeitado dependendo dos estándares avaliables: probas, cuestionarios,  rúbricas, caderno de rexistro,
control de lectura, etc.

    2.3. Cualificación final

  A cualificación  final establécese sobre as porcentaxes asignadas a cada avaliación.O alumnado
que sumadas as súas cualificacións da 1ª e 2ª avaliación acade como mínimo 5, aprobará a materia
en xuño. 
  Se quere subir a súa nota ata un máximo de 2 puntos, realizará as actividades propostas para esta
3ª  avaliación,  que  terá  que  entregar  ben   traballadas  e  no  prazo  estipulado.  Estas  actividades
contarán sempre en positivo e  a  non realización das  mesmas non suporá unha penalización na
cualificación final do alumnado
           
          2.3.1.  ESO e 1º BACHARELATO

– 1ª avaliación:  50%
– 2ª avaliación:  50%
– *3ª avaliación:20%

          2.3.2.  2º BACHARELATO

  Neste curso,  que ten un calendario de avaliacións diferente,  xa remataran a 2ª    avaliación e
empezaran a 3ª cando se decretou o estado de alarma. Polo tanto, non ter acadado un 5 na media das
dúas avaliacións (1ª e 2ª avaliación) implicará que teñen unha gran parte da materia suspensa e que
a marxe de mellora da nota na 3ª avaliación sexa só dun 10% e non dun 20%, como é o caso dos
aprobados.

– 1ª avaliación:  50%
– 2ª avaliación : 50%
– *3ª avaliación:20% (10% no caso do alumnado que debe recuperar 1ª /2ª avaliación)

        2.3.3. Recuperación das avaliacións pendentes

   O alumnado que teña pendente a 1ª  e/ou a 2ª avaliación e non acade a cualificación de 5 aplicadas
as porcentaxes do 50% na 1ª avaliación e 50% na 2ª avaliación,  terá que recuperar as avaliacións
pendentes mediante a realización dunha proba ou serie  de probas que teñen unha cualificación
máxima  de  5  e  que  terá  que  entregar  no  prazo  estipulado  e  seguindo  escrupulosamente  as
instrucións. 

   2.4. Proba extraordinaria de setembro

 O alumnado que non aprobe a  materia  en xuño, poderá presentarse á  proba extraordinaria  de
setembro se a situación sanitaria o permite. Para a preparación de dita proba, proporcionarase ao



alumnado material de repaso e reforzo.

   2.5. Alumnado coa materia pendente do curso anterior

       2. 5. 1. Criterios de avaliación

 Os  criterios  de  avaliación  da  materia  pendente  serán  os  mesmos  que  os  establecidos  na
Programación deste Departamento do curso 2019/2020 que se pode consultar na web do centro.

     2.5.2. Criterios de cualificación

  O alumnado coa materia pendente realizará unha proba que terán que entregar nun prazo amplo
fixado polo profesor/a, completa e ben traballada, seguindo as instrucións dadas. A cualificación
máxima desta proba será 5. No caso de acadar esta cualificación, o alumno aprobaría a materia
pendente. En caso contrario, tería que presentarse á proba extraordinaria de setembro.

     2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación.

  O procedemento de avaliación será o seguimento do traballo do alumno e o instrumento unha
proba que  avalíe a adquisición dos estándares mínimos do curso pendente.

3. Metodoloxía e actividades da 3ª avaliación

    3.1. Actividades

As  actividades  desta  avaliación  incidirán  no  repaso,  reforzo,  consolidación  e,  no  seu  caso,
ampliación dos estándares mínimos establecidos para o 3º trimestre e abranguen unha ampla batería
de propostas:

– Lectura, comprensión, análise e produción de textos orais e escritos de diversas tipoloxías.
– Resumo de textos orais e escritos.
– Identificación e uso correcto das categorías gramaticais.
– Recoñecemento e corrección de erros ortográficos e gramaticais e aplicación das normas

ortográficas e gramaticais nas súas producións.
– Utilización de forma autónoma de recursos variados das tecnoloxías da información e a

comunicación.
– Recoñecemento dos procedementos para a formación de palabras e o valor de prefixos e

sufixos.
– Formación de palabras utilizando diversos procedementos lingüísticos.
– Explicación do significado das palabras e uso da acepción adecuada en relación ao contexto.
– Utilización de diccionarios e outras fontes de consulta.
– Análise de estructuras sintácticas simples e complexas.
– Identificación e utilización nos seus textos das estruturas de diferentes xéneros textuais.
– Recoñecemento e aplicación nos seus textos de diferentes mecanismos de cohesión textual.
– Coñecemento e aplicación nos seus textos das diferentes relacións semánticas.
– Lectura e análise de obras completas ou fragmentos literarios de distintas épocas
– Recoñecemento das características dos principais xéneros literarios.
– Identificación dos rasgos característicos, autores e obras de distintas épocas da Literatura

española (a partir de 3º ESO).
– Redacción de textos persoais de intención literia a partir dun modelo dado.
– Lectura de obras literarias próximas aos seus gustos e intereses.



      3.2. Metodoloxía e recursos.

  Dada  a  excepcionalidade  da  situación  que  nos  obriga  a  utilización  exclusiva  de  medios
telemáticos,  a  metodoloxía  centrarase  na  dotación  de  ferramentas  de  traballo  instrumental  que
articulen estratexias de aprendizaxe autónoma do alumnado e incidan no reforzo e consolidación
das aprendizaxes previas. Así, o feito de que practicamente todos os contidos sexan desenvoltos
mediante actividades posibilita que os alumnos exerzan a súa competencia en comunicación  e que
o profesor saiba en cada momento como foron asimiladas polo alumno e poida establecer cambios.
  A metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a  conectividade do alumnado,  xa que o
centro, a Consellería e o concello do Porriño forneceron de portátiles e conexións ao alumnado que
non dispuña deles.
  Así, os recursos que utilizaremos na 3ª avaliación son:

– Aula virtual
– Edixgal (1º e 2ª ESO)
– Correo electrónico
– Libro de texto
– Caderno
– Libros de lectura
– Fiction express, plataforma de lectura interactiva para algúns grupos de 1º, 2º e 4º de ESO.
– Apontamentos elaborados polo profesor/a
– Recursos didácticos interactivos ou non de distintas páxinas web
– Diccionarios electrónicos e de papel
– Vídeos de Youtube

4. Información e publicidade

 O profesorado deste Departamento informará ao alumnado dos seus cursos de todo o referente a
avaliación e cualificación a través de Edixgal, aula virtual ou correo electrónico. A familia será
informada a través de Abalar polo profesor ou polo titor do grupo
 Esta modificación da Programación será publicada na web do centro.

                                                                                        Departamento de Lingua e Literatura castelá


