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1. Criterios e estándares de aprendizaxe 

1.1 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  impartidos no 1º mes o cuadrimestre  

Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

 Comprender e interpretar textos 
orais expositivos e 
argumentativos do ámbito 
educativo e de natureza diversa 
(presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas 
redondas). 

  Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e 
mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a prol ou en contra dunha 
opinión ou posición. 

 Desenvolver habilidades de 
escoita activa, cunha actitude 
de interese, de cooperación e de 
respecto, identificando prexuízos 
e mensaxes discriminatorias. 

Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e 
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así como o 
autocontrol das emocións ao falar en público. 

Producir discursos orais, en 
intervencións espontáneas e 
planificadas con apoio das 
tecnoloxía da información e da 
comunicación, adecuados á 
situación e á intención 
comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e 
corrección. 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 Aplicar os coñecementos 
gramaticais á avaliación e mellora 
da expresión oral e recoñecemento 
en exposicións orais propias e 
alleas das dificultades expresivas. 

Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros de 
fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas súas 
producións. 

Valorar a lingua oral como un 
instrumento de aprendizaxe e de 
relación social. 

Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na 
aprendizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 

 Usar técnicas e estratexias que 
facilitan a lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais) incorporando novas palabras ao seu discurso. 

Comprender e interpretar textos 
propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, 
administrativo, xurídico e 
comercial. 

Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 

Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia, carta de 
reclamación. 

Comprender e interpretar textos 
relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de 
consulta (dicionarios, glosarios, 
enciclopedias etc.), como libros 
de texto e recursos de temas 
especializados na internet. 

Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet. 

Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 

Usar técnicas e estratexias para 
producir textos escritos 
adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de 
vista comunicativo (planificación, 
organización, redacción e 

Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de 
esquemas e mapas conceptuais). 

Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo. 



revisión). 
Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

 Valorar a escritura como un 
instrumento de aprendizaxe, de 
relación social e enriquecemento 
persoal. 

Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para organizar os 
pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

 Recoñecer, explicar e usar léxico 
suficientemente amplo e preciso, 
con incorporación de fraseoloxía e 
de vocabulario temático. 

 Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais. 

Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais 
e escritas. 

Recoñecer e usar fonética e a 
fonoloxía do galego, con especial 
atención a posibles interferencias 
(apertura das vogais de grao 
medio, o n velar ou a entoación). 

Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á 
entoación, ás vogais de grao medio e ao fonema /n/ velar. 

 Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas das 
linguas galega e castelá. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá 
nos discursos orais e escritos. 

 Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

Analizar e usar reflexivamente a 
puntuación en relación coa 
cohesión sintáctica. 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica. 

Recoñecer e usar reflexivamente 
os nexos e conectores textuais 
máis comúns. 

Recoñece, explica e usa os nexos textuais, así como os mecanismos gramaticais e léxicos 
de cohesión interna. 

Identificar a estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e o 
vínculo e progresión temáticos en 
textos alleos e propios, e 
elaboración de textos de acordo 
con estes parámetros. 

 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

 Xustifica con argumentos a división en parágrafos de textos propios e alleos. 

Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

Adecuar os textos en función do 
contexto, do tema e do tipo de 
texto. 

Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero 
textual. 

 Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

Recoñecer e valorar  os principais 
fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua 
galega.  
 

Recoñece e valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a variación 
diatópica. os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega. 

 

1.2.  Criterios e estándares de aprendizaxe desenvoltos despois do 1º mes do cuadrimestre. 

 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe 



Recoñecer, explicar e usar os 
procedementos de creación de 
palabras. 

Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 

Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para 
crear novas palabras. 

Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua 
galega. 

 Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas das 
linguas galega e castelá. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá 
nos discursos orais e escritos. 

 Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 
galega e castelá. 

Analizar e usar reflexivamente a 
puntuación en relación coa 
cohesión sintáctica. 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica. 

Identificar a estrutura dun texto, a 
construción dos parágrafos e o 
vínculo e progresión temáticos en 
textos alleos e propios, e 
elaboración de textos de acordo 
con estes parámetros. 

 Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

 Xustifica con argumentos a división en parágrafos de textos propios e alleos. 

Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 

Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 

Adecuar os textos en función do 
contexto, do tema e do tipo de 
texto. 

Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero 
textual. 

 Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao 
xénero textual. 

Identificar e comprender distintos 
períodos e xeracións das 
literaturas en galego e en español 
dos séculos XIX a XXI. 

Identifica distintos períodos e xeracións das literaturas en galego e en español dos 
séculos XIX a XXI. 

Comprende e explica razoadamente distintos períodos das literaturas en galego e en 
español dos séculos XIX a XXI. 

Ler de forma autónoma e 
comentar pautadamente obras 
representativas das literaturas en 
galego e en español dos séculos 
XIX a XXI. 

Le de xeito autónomo obras ou textos representativos das literaturas galega de 1916 ata 
a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras das literaturas en galego e en 
español dos séculos XIX a XXI, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

 Elaborar   traballos individuais e/ou 
en grupo nos cales se describan e 
analicen textos literarios 
representativos das literaturas en 
galego e en español dos séculos XIX 
a XXI. 

Elabora traballos individuais e/ou colectivos nos que se describen e analizan textos 
representativos das literaturas en galego e en español dos séculos XIX a XXI. 

 Consultar fontes de información 
variadas e recursos das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización 
de traballos e cita axeitada 
destes. 

Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada 
destas. 

Emprego de diferentes recursos das das tecnoloxías da información e da comunicación 
para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

 Crear ou recrear textos de 
intención literaria partindo das 

Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos textos 
traballados na aula. 



características dos textos 
traballados na aula co fin de 
desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade 
de expresión dos sentimentos e 
xuízos. 

Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos. 

 
2. Avaliación e cualificación. 
Os procedementos  que se prevé empregar para avaliar o progreso do alumnado no proceso de aprendizaxe 
recóllense no cadro seguinte. No mesmo cadro recóllense os correspondentes instrumentos de avaliación nos 
que se rexistrará a información relevante para a avaliación do rendemento académico do alumnado. 
 
Procedementos para a avaliación Instrumentos de avaliación 
Técnica de solicitude de produtos Traballos realizados na aula e na casa 
Técnica de observación Caderno do profesor 

 
A cualificación de Módulo VI do Ámbito de Comunicación (Linguas e literaturas galega e castelá) será o 
resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumnado nos seguintes apartados,de acordo coa 
ponderación proposta para cada un deles: 
 
Apartado  Instrumento de  

avaliación 
Observacións  Ponderación  

A Actividades realizadas na aula no 1º mes 
do cuadrimestre 

A nota deste apartado será a 
media das cualificacións 
obtidas nas tarefas realizadas 

Ata 3 puntos 
30% 

B Actividades realizadas na casa despois 
do 1º mes do cuadrimestre 

A nota deste apartado será a 
media das cualificacións 
obtidas nas tarefas realizadas 

Ata 5 puntos 
50% 

C  Cadro de observación de rexistro de 
incidencias da actitude na aula no 1º 
mes do cuadrimestre (caderno da 
profesora) 

Valorarase o interese, a 
puntualidade e o 
comportamento  

Ata 1 puntos 
10% 

D  Cadro de observación de rexistro de 
incidencias da actitude despois do 1º 
mes do cuadrimestre(caderno da 
profesora) 

Valorarase o envío de tarefas 
dentro do prazo establecido 

Ata 1 puntos 
10% 

 
En consecuencia, a cualificación do Módulo IV no Ámbito de Comunicación (Linguas e literaturas galega e 
castelá) indicarase en cifras e obterase do seguinte xeito: 
CUALIFICACIÓN= Apartado A x 0´30 + Apartado C x 0´50 + Apartado C x 0´10 + Apartado D x 0´10  

De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións do Módulo consignaranse na acta e no boletín 
correspondentes. 
- Expresaranse cunha cualificación numérica na escala do 1 ao 10, sen cifras decimais, considerándose unha 

cualificación negativa os valores comprendidos entre o 1 e o 4 e positivas as restantes (do 5 ao 10) 
- En coherencia co expresado no punto anterior, a cualificación redondearase, de ser o caso, de xeito que o 

decimal se asimilará ó enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior e ó anterior nos restantes casos, sen 
prexuízo de que a nota mínima será de 1 punto. Así, a unha cualificación trimestral de 4,5 corresponderalle un 5 
na cualificación da avaliación; a unha cualificación trimestral de 4,4 corresponderalle unha cualificación na 
avaliación de 4 . 



 
Para a cualificación final do ámbito de Comunicación farase unha media ponderada das cualificacións parciais e das 
tres linguas integradas no ámbito, castelán, galego e inglés. A porcentaxe da nota correspondente a cada unha delas 
será de 35%, 35% e 30% respectivamente 
Deberá ademais terse en conta a evolución do alumno/a ó longo do curso, a súa madureza académica e as súas 
posibilidades de recuperación e de progreso nos módulos posteriores, de ser o caso. 

 

3. Metodoloxía e actividades despois do 1º mes do cuadrimestre. (recuperación, reforzo, 
repaso, e no seu caso ampliación) 

- Durante o tempo no que o alumnado non poda asistir ao centro empregaremos as seguintes canles para o envío e 
seguimento de tarefas. 

 Seccións de departamentos da web do centro. 
 Correo electrónico persoal. 
 Chamadas telefónicas. 

 

Na sección de departamento da web  e correo electrónico iremos informando sobre novas tarefas. 
No correo electrónico persoal recibiremos as tarefas feitas polo alumnado,  para revisar e valorar e enviaranse 
corrixidas. Tamén utilizaremos o correo para atender as dúbidas dos alumnos. 
Se o alumnado tivera algún problema de conexión, ou de seguimento das tarefas, contactaremos con el mediante o 
teléfono móbil 

Materiais e recursos 

No correo electrónico persoal os alumnos comunicaranse co profesor e resolverán dúbidas sobre os exercicios que  
deberán realizar, que documentos de consulta deberán utilizar e outras explicacións. Tamén recibiremos as tarefas 
feitas polos alumnos e enviaremos corrixidas. 

As tarefas que os alumnos realizarán durante este cuadrimestre serán variadas. Repasaremos a gramática, o 
vocabulario, faremos lecturas comprensivas e exercicios de expresión escrita das unidades impartidas durante o 
primeiro cuadrimestre para o cal utilizaremos exercicios o libro de texto ou enviados por correo electrónico. 

Intentaremos impartir algúns contidos novos pero sempre reforzando o anterior para que alumnado con máis 
dificultades poida mellorar.  

Tamén se empregarán recursos dispoñibles online en páxinas como Aula Virtual do IES San Clemente (de Santiago de 
Compostela), que puxo á nosa disposición materiais online para o alumnado de ESA.  

4. Información e publicidade. 
Para informar ao alumnado as canles que se empregarán serán: 

- Sección de departamento da web do centro 

- Correo electrónico persoal 
 

Outes, 09 de maio de 2020 
 
 

Manuela Campos Agrafojo 

 


