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1. 1.1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles 1ºESO 

2. Criterio de avaliación 3. Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea 
xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un 
resumo. 

▪ LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de 
textos orais sinxelos (noticias de actualidade).  
▪ LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos 
orais sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir 
instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

▪ LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os 
datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. 
▪ LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e alleas, tanto espontáneas como 
planificadas. 

▪ LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 
▪ LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado da 
linguaxe non verbal. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar exposicións orais planificadas e 
participar de forma construtiva en diversas interaccións 
comunicativas 

▪ LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 
▪ LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións 
máis claras e visualmente atractivas. 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia 
correcta e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela. 

▪ LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia da lingua galega. 
▪ LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de 
lectura comprensiva 

▪ LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos. 
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B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa. 

▪ LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do 
galego. 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. ▪ LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas 
propios da lingua galega. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

▪ LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual. 

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. 

▪ LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo, valorar positivamente o 
plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a 
integran. 

▪ LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 
▪ LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona. 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de 
España. 

▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos 
lingüísticos individuais. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar 
textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

▪ LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e similitudes. 
▪ LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir 
dos seus trazos característicos máis xerais. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións de 
poemas recitados ou cantados, sinalar a temática ou temáticas 
abordadas e describir os valores estilísticos dos textos 

▪ LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións 
de poemas recitados ou cantados, sinala a temática ou temáticas 
abordadas e describe os valores estilísticos dos textos. 
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1.2.  Estándares de aprendizaxe desenvoltos no terceiro trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea 
xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un 
resumo. 

▪ LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de 
textos orais sinxelos (noticias de actualidade).  
▪ LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos 
orais sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións 
para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía 

▪ LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos 
máis relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 
▪ LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias 
necesarias para realizar exposicións orais planificadas e participar 
de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas 

▪ LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en 
situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

▪ LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación 
comunicativa. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e 
das relacións sociais en ámbitos próximos á experiencia do 
alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e 
instrucións de uso. 

▪ LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo 
electrónico, normas e instrucións de uso. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios 
da vida cotiá e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil. 

▪ LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para 
progresar na aprendizaxe autónoma. 

 ▪ LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística 
relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en 
diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías ▪ LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
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gramaticais, utilizar este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas. 

textos, utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as 
flexivas das non flexivas. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

▪ LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno. 

B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar 
textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

▪ LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as 
súas diferenzas e similitudes. 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 
incluídas as virtuais, para a procura de información básica e a 
resolución de dúbidas de traballo. 

▪ LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co 
emprego dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información básica e a resolución de 
dúbidas de traballo. 
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4. 1.1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles   2º DE ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito 
educativo e de interese para o alumnado que xeren intercambio 
de opinión. 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións 
da persoa moderadora nos debates e coloquios. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro 
neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou 
educativa 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión, fai invitacións e 
ofrecementos e pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do 
uso lingüístico para resolver problemas de comprensión. 

 
LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e 
esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e 
solicitudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante 
de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos e solicitudes. 
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade 
que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, 
textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa e á súa función. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados (interpreta os signos de puntuación) á situación 
comunicativa e á función da mensaxe. 

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os  
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escritos: procesadores de texto, programas de presentación e 
dicionarios electrónicos. 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: 
procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios 
electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os 
escritos. 

B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como 
unha forma de comunicar experiencias, ideas e coñecementos 
propios. 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento 
de comunicación social fundamental para comunicar 
experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse 
con claridade nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar 
enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 
atendendo á presenza da lingua galega no contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir 
do estudo do seu contorno (concello e comarca), compáraa coa 
situación doutros contextos e analiza as diferenzas. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos 
breves, localizando e describindo os elementos estruturais e 
formais máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e 
personaxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos 
breves, localiza e describe os elementos estruturais e formais 
máis salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes 
principais. 

B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e 
subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

 
LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 
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5. 1.2.  Estándares de aprendizaxe desenvoltos no terceiro trimestre 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e 
estratexias para realizar exposicións orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do 
uso lingüístico para resolver problemas de comprensión 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e 
esquemas que estruturan visualmente as ideas. 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, 
textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

 
LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos 
de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e 
descricións. 

 
LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta, en papel ou en soporte electrónico, para resolver 
dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de 
todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras 
de consulta. 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas 
verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación 
persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de carácter estético e socioeconómico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

 LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve 
criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos. 
LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 
linguaxe nos textos literarios. 

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os 
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica 
os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos 
retóricos. 
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 CRITERIOS DE   AVALIACIÓN       Estándares de aprendizaxe IMPRESCINDIBLES   3ºESO  
   Comprender, interpretar e valorar os textos orais expositivos e 
argumentativos. 

  Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral 
expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

 Desenvolver habilidades de escoita cunha actitude de interese, 
cooperación e respecto. 

 Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

 Valorar as producións orais emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

 Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece 
os erros de produción oral e propón solucións para melloralas. 

  Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan 
asociar coa pronuncia da lingua galega. 

 Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

 Coñecer, usar e aplicar as técnicas e estratexias necesarias para 
falar en público. 

Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

 Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou 
formais utilizando unha linguaxe correcta e rica. 

 Recoñece e avalía erros nos discursos orais propios e alleos e 
trata de evitalos. 

 Construir textos expositivos e argumentativos adecuados a 
distintos rexistros, coherentes e ben organizados. 

Participa en conversas informais nas cales intercambia 
información e expresa a súa opinión. 

 Utiliza o rexistro lingüístico axeitado a cada situación 
comunicativa. 

  Coñecer e aplicar, con axuda das tecnoloxías da información e 
da comunicación, técnicas e estratexias para a produción de 
textos orais sobre temas de actualidade. 

Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

 Emprega as tecnoloxías da información e da comunicación para 
facer de maneira visual as súas presentacións máis claras e 
atractivas. 
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  Participar activa e argumentadamente en debates nos cales se 
expresen opinións acerca dun tema de actualidade. 

Desenvolve argumentos de forma comprensible e 
convincente e comenta as contribucións das persoas 
interlocutoras. 

 Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, 
respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha 
linguaxe non discriminatoria. 

 Comparar textos literarios e non literarios e diferenciación de 
textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

  Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus 
trazos característicos máis xerais. 

 Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as tecnoloxías da 
información e da comunicación para obter, organizar e 
seleccionar a información. 

Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos 
buscadores da internet para obter, organizar e seleccionar 
información, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos 
textos escritos.. 

 

 Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 
texto para detectar prexuízos e discriminacións. 

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

 

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

 

Coñecer, aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas das linguas galega  

 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
das linguas galega. 

 

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

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

 

 Revisa os textos para puntuar correctamente.  
Analizar e usar reflexivamente a acentuación, especialmente a 
diacrítica. 

 Analiza e usa correctamente as normas de acentuación.  

Recoñecer e identificar as categorías gramaticais.  Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoos coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

 

.Recoñecer a estrutura de substantivos, adxectivos e verbos e 
da súa caracterización morfolóxica para a mellora da 
comprensión e produción textuais. 

 Coñece e utiliza adecuadamente substantivos, adxectivos e 
formas verbais na comprensión e produción de textos orais e 
escritos. 
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 Coñecer  tipoloxía e caracterización dos determinantes.  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. 

 

Coñecer a caracterización e tipoloxía dos pronomes.  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. 

 

 Coñecer a caracterización e tipoloxía do adverbio e das 
locucións adverbiais. 

 Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das 
locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

 

 Coñecer o uso e explicación dos diferentes conectores textuais.  Identifica e usa distintos tipos de conectores que lle 
proporcionan cohesión a un texto. 

 

 Coñecer  a orixe e formación da lingua galega.  Recoñece os principais elementos na orixe e formación da 
lingua galega. 

 

Coñecer as etapas da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916 e análise e comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes. 

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

 

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

 

 Coñecer os prexuízos lingüísticos.  Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
prexuízos cara á lingua galega na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

 

 Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes ata o século XX. 

 Identifica as distintas épocas e períodos da literatura en galego 
desde as súas orixes ata o século XX. 

 

 Sinala os principais trazos característicos dos distintos períodos 
da literatura galega desde a Idade Media ata o século XX. 

 

Seleccionar lectura autónoma e comentario de textos 
representativos da literatura en 
galego desde a Idade Media ata o século XX. 

 Le e comenta de xeito autónomo obras ou textos 
representativos das literaturas en galego e en castelán desde a 
Idade Media ata o século XX, resume o seu contido, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
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contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 
correspondente. 

 Ler expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura en galego desde a Idade Media ata o século XX. 

 Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura en galego desde a Idade Media ata o século XX. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 3ª AVALIACIÓN   3º ESO 
 Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as tecnoloxías 
da información e da comunicación para obter, organizar e 
seleccionar a información. 

Consulta os medios de información dixitais para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 
Emprega as tecnoloxías da información e da comunicación para 
facer de maneira visual as súas presentacións máis claras e 
atractivas. 

 Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 
texto para detectar prexuízos e discriminacións. 

Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto. 
Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

 Planificar, producir e revisar texto con adecuación, coherencia, 
cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

Planifica a composición dos escritos en función do tipo de 
texto e da situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 
comunicativa e do ámbito de uso. 
 Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a 
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coherencia e cohesión internas do texto. 

 Revisa os textos para resolver dificultades de contido e de 
forma. 

Coñecer, aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas das linguas galega  

 Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas 
das linguas galega. 

 Reflexionar e explicar as relacións semánticas: sinonimia e 
antonimia. 

 Identifica e explica as relacións semánticas: sinonimia e 
antonimia. 
 Emprega un vocabulario amplo e preciso utilizando os 
recursos proporcionados pola sinonimia. 

 Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos cales se 
describan e analicen textos literarios representativos da 
literatura en galego desde a Idade Media ata o século XX. 

 Elabora traballos individuais e/ou colectivos, nos que se 
describen e analizan textos representativos da literatura en 
galego desde a Idade Media ata o século XX. 

 Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das 
características dos textos traballados na aula. 

 Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria 
partindo das características dos textos traballados na aula. 
 Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os propios 
sentimentos. 
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                               CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 4º ESO 
               B1.1.           Identificar a  intención comunicativa implícita  e 
explícita     ,tema,a idea principal,as secundarias,a tese e os argumentos 
dos textos propios dos medos de comunicación  audiovisual. 

LGB1.1.1.Comprende o sentido global dos textos orais dos medios 
de comunicación audiovisuais,identifica o propósito,a tese e os 
argumentos das noticias ,debates,ou declaracións,determina o tema 
e recoñece a intención comunicativa d0/da falante,    
LGB1.1.2 .Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes 
orais,e tema así como a  idea principal e as secundarias.            

.  
     B1.3.Comprender e interpretar textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no ámbito 
educativo(presentacións,relatorios e intervencións en 
mesas redondas). 

LGB1.4.1.Identifica a intención comunicativa,a idea principal e as 
secundarias ,de calquera texto oral,formal ou informal,producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais 
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                B1.5.Coñecer e valorara adecuación,a coharencia,a 
cohasión e a claridade expositiva ,así como as normas de cortesía 
nas intervencións orais propias da actividde educativa tanto 
espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1,Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación,coherencia e cohesión ao discurso. 
LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as opinións alleas. 
LGB1.5.3.Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos(entoación,pausas,timbre e volume),a linguaxe corporal 
adecuada(mirada e posición do corpo),así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 
LGB1.6.2.Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que 
se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 
LGB1.6.3.Usa,se a posúe,a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto. 
LGB1.7.2.Participa con fluidez en intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua,en especial a 
colocación do pronome átono,así como a fonética(pronuncia das 
sete vogais,n velar e xe). 
 
LGB1.8.1Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes 
discriminatorias que proveñen dos medios de comunicación. 
LGB1.8.2.Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos discriminatorios, 
LGB1.9.1.Planifica a produción oral,estrutura , contido e revisa os 
borradores e esquemas. 
LGB1.9.2.Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con 
corrección gramatical. 
LGB1.9.3.Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 

  
                B2.2.Comprender e interpretar textos escritos propios da 
vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral,administrativo e 
comercial. 

LGB2.3.1.Comprende textos relacionados co ámbito educativo,tanto 
materiais de consulta (dicionarios,glosarios,enciclopedias,tec.),como 
libros de texto e recursos de temas especializados en internet. 

  
               B2.14,Valorar a escritura como un instrumento moi útil na 
aprendizaxe,nas relacións sociais e no desenvolvemento do 
individuo. 

LGB2.14.1Identifica e describe os valores da escritura, non só como  
ferramenta para organizar os pensamentos,senón tamén,como un 
instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como 
persoa. 
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               B3.1.Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso 
de diferentes categorías,así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1.Recoñece,explica e usa un léxico amplo e preciso de 
diferentes categorías gramaticais. 
LGB3.1.2Recoñece,explica e usa a fraseoloxía diversa da lingua 
nas súas producións orais e escritas. 
 

  
               B3.2Recoñecer e usar correctamente as formas verbais 
e as perífrases verbais da lingua.. 

LGB3.2.1Recoñece e usa correctamente  as formas verbais e as 
perífrases verbais e distingue os diferentes tipos. 
 

                        
           B3.3.Recoñecer e explicar os procedementos  de creación 
de paabras,os valores dos morfemas  e as súa posibilidades 
combinatoiras para crear novos termos  e identificar a súa 
procedencia grega ou latina. 

LGB3.3.1.Recoñece e explica os procedementos de creación de 
palabras. 
LGB3.3.2.Crea palabras novas utilizando os procedementos de 
creación léxica. 
LGB3.3.3.Recoñece os valores dos prefixos e sufixos e as súas 
posibilidades combinatorias para crear palabras novas. 
 

  
           B3.4.Recoñecer e usar a fonética da lingua. LGB3.4.1.Recoñece e usa adecuadamente a fonética galega,con 

especial atención á entoación,ás vogais de grao medio e ao ene 
velar. 

  
           B3.5.Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta,tanto en papel como en soporte electrónico,para 
solucionar dúbidas,para progresar na aprendizaxe autónoma e 
para enriquecer o vocabulario propio. 

LGB3.5.1.Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta,tanto en papel como en soporte electrónico,especialmente 
sobre cuestións de uso(semántico e sintáctico) e de normativa,para 
resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para 
ampliar o seu vocabulario. 

  
           B3.6.Aplica e valora as normas ortográficas  de 
morfolóxicas. 

LGB3.6.1.Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas  da lingua nos discursos orais e escritos. 

  
           B3.7.Analizar e usar correctamente a puntuación,de acordo 
coa cohesión sintáctica. 

LGB3.7.1.Analiza e usa correctamente a puntuación,de acordo coa 
cohesión sintáctica. 
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LGB3.8.1.Recoñece os enunciados e identifica a palabra nuclear 
que o organiza sintáctica e semanticamente. 
LGB3.8.2.Recoñece a estrutura interna das oracións,identificando o 
verbo e os seus complementos. 
LGB3.8.3.Respecta a orde correcta dos elementos  da estrutura 
sintáctica galega. 
LGB3.8.4.Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 
LGB3.8.5.Usa terminoloxía sintáctica correcta. 

  
           B3.10.Identifica  adecuadamente en textos alleos e propios 
a estrutura,a contrución e xustificación dos parágrafos ,a 
vinculación e progresión temáticase elabora textos de acordo con 
estes parámetros. 

LGB3.10.2.Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de 
textos propios e alleos 
LGB3.10.3.Identifica a progresión temática en textos propios e 
alleos. 
LGB3.10.4.Elabora textos cunha estrutura apropiada ,divididos en 
parágrafos e empregando os mecanismos de progresión  temática. 

  
           B3.12.Xustifica a adecuación dos texts en función do 
contexto,do tema e elabora producións propias cunha adecuación 
apropiada 

LGB3.12.1.Xustifica a adecuación das producións en función do 
contexto,do tema e do xénero textual. 
LGB3.12.2.Elabora producións lingüísticas cunha adecuación 
apropiada ao contexto,ao tema e ao xénero textual. 

  
           B4.4.Recoñecer os principais elementos da evolución da 
lingua,así como identificar as causas e consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia social,así como sinalar as distintas 
etapas desde  1916 

LGB4.4.Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua desde 1916. 
LGB4.5.Interpreta gráficos ,táboas,textos e información dos medios 
e das TIC relacionados coa historia social da lingua desde 1916. 

  
           B4.5.Describir a situación  sociolingüística e legal das 
linguas do estado. 
 
 

LGB4.5.1.Describe a situación sociolingüística e legal  das linguas 
de España e analiza criticamente textos( literarios e 
xornalísticos),gráficos ou documentos audiovisuais que traten sobre 
a situación sociollingüística do Estado español. 
 

  
B4.6.Identifica oa prexuizos lingüísticos e analizar a situación  
persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1.Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles  a calquera 
lingua ,especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación 
axeitada. 
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LGB4.6.2.Analiza a opinión proppia sobre as linguas,detecta os 
prexuízos,en caso de os ter,e rebáteos con argumentos. 

   B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades                           

   B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades                           

B5.1.Identicar  e comprender os períodos e xeracións da 
literatura galega ate o 36. 

LGB51.1.Identifica os períodos da literatura galega desde o 
1916 1te 1936. 

 
B5.4.Elaborar traballos individuais ou en grupo de textos 
representativos da literatura do primeiro terzo do século  XX 
                  

 

  LGB5.4.Elabora traballos individuais e de grupo  que analizan 
textos de autores importantes do primeiro terzo do século XX   
 

  B.55..,Consultar fontes de información e recursos das TIC para a reali     LGB5.1.Consulta fontes de información para os traballos 
   zación de traballos                                                                                                   
                                                                                                                                     LGB5.2.Empego dos diferentes recursos TIIC. 
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                      Criterios de avaliación                  estándares de aprendizaxe   3º AV. 

 4ºESO 

B1..IDENTIFICAR A INTENCIÓN COMUNICATIVA EXPLÍCITA OU 
IMPLÍCITA,O TEMA,A IDEA PRINCIPAL E AS SECUNDARIAS,A TESE E OS 
ARGUMENTOS DE TEXTOS PROPIOS DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

LGB1.1.3.ANALIZA CRITICAMENTE TANTO A FORMA COMO O CONTIDO 
DAS NOTICIAS ,DEBATES PROCEDENTES DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
E RECOÑECE A VALIDEZ DOS ARGUMENTOS. 
LGB1.2.3.ANALIZA  OS ELEMENTOS NON VERBAIS ,EN ESPECIAL A 
IMAXE(MENSAXE  ICÓNICA)E O SON(RUÍDOS,MÚSICA) NA PUBLICIDADE 
,POR EXEMPLO. 

B1.5.REFLEXIONAR E TERUNHA POSTURA CRÍTICA ANTE AS MENSAXES 
DISCRIMINATORIAS DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

LGB17.3..EMPRGAAS TIC PARA DOCUMENTARS 

B2.14.VALORAR A ESCRITURA COMO FONTE 
DE APRENDIZAXE E COMO FORMA DE COMINICAR 
EXPERIENCIAS,IDEAS E COÑECEMENTOS PROPIOS. 

LGB2.3..1.USA TÉCNICAS DE TRATAMENTO TEXTUAL COAS 
TIC,PROCESADORES DE TEXTO,DICIONSRIOS ELECTRÓNICOSE 
CORRECTORES PARA TEXTUALIZAR E REVISAR E MELLORAR OS ESCRITOS. 

B3.3.USAR EFICAZMENTE OS DICIONARIOS OU OUTRA 
CALQUERA FONTE DE CONSULTA,EN PAPEL OU EN SOPORTE 
ELECTRÓNICO,PARA RESOLVER DÚBIDAS E PARA PROGRESAR 
NA APRENDIZAXE AUTÓNOMA 

LGB3.3.3.1.OBTÉN DE XEITO AUTÓNOMO INFORMACIÓN 
LINGuUÍSTICA DE TODO TIPO EN DICIONARIOS,EN DIFERENTES 
SOPORTES,E NOUTRAS OBRAS DE CONSULTA. 

B3.10.APLICAR PROGRESIVAMENTE O USO DE ESTRATEXIAS DE 
AUTOAVALIACIÓN E A ACEPTACIÓN DE ALGÚN ERRO COMO PARTE DA 
APRENDIZAXE. 

LGB10.1.RECOÑECE OS ERROS NAS PRODUCIÓNS ORAIS E 
ESCRITAS PROPIAS E ALLEAS A PARTIR  DA AVALIACIÓN E 
AUTOAVALIACIÓN,PROPONDO SOLUCIÓNS PARA  SÚA MELLORA. 

B4.2.DESCRIBIR E ANALIZAR A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA ATENDENDO Á 
PRESENZA DA LINGUA NO CONTORNO. 

LGB4.4.2.1..DESCRIBE A SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
A PARTIR DO ESTUDO DO CONTORNO,COMPARÁNDOA COA SITUACIÓN 
DE OUTRAS COMARCAS E ANALIZA AS DIFERENCIAS. 
 

B4.6.IDENTIFICAR E CLASIFICAR  AS VARIANTES DIAFÁSICAS 
,RECOÑECER OS TRAZOS DA VARIEDADE ESTÁNDAR E VALORALA 

LGB4.6.2.ANALIZA A PRÁCTICA LINGÜÍSTICA  E  RECOÑECE NELA OS 
TRAZOS DA XERGA  DOS ESTUDANTES. 
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COMO VARIANTE UNIFICADORA. 

B.5.1.LER CON REGULARIDADE OBRAS LITERARIAS E DESENVOLVER UN 
CRITERIO LECTOR;EXPOR UNHA OPINIÓN PERSOAL SOBRE A LECTURA 
DAS OBRAS AXEITADA Á IDADE,RELACIONAR O SEU SENTIDO COA 
PROPIA EXPERIENCIA E CON OUTROS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS E 
VALORAR O USO DOS ELEMENTOS PROPIOS DE CADA XÉNERO 
LITERARIO,. 
 

LGB5.1.1.LE CON REGULARIDADE E DESENVOLVE CRITERIO 
LECTOR;EXPÓN UNHA OPINIÓN SOBRE A LECTURA DUNHA OBRA 
AXEITADA Á IDADE E RELACIONA O SEU SENTIDO COA PROPIA 
EXPERIENCIA E CON OUTROS COÑECEMENTOS ADQUIRIDOS. 
LGB5.1.2.DESCRIBE O USO DOS ELEMENTOS PROPIOS DE CADA XÉNERO 
LITERARIO,O PUNTO DE VISTA EMPREGADO E O USO ESTÉTICO DA 
LINGUAXE NOS TEXTOS LITERARIOS. 
. 
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2. Avaliación e cualificación. 
Os procedementos  que se prevé empregar para avaliar o progreso do 
alumnado no proceso de aprendizaxe recóllense no cadro seguinte.Tamén se 
indican os correspondentes instrumentos de avaliación nos que se rexistrará 
a información relevante para a avaliación do rendemento académico das 
alumnas e dos alumnos. 

 
 
 

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 
 
- Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
 a)  Alumnado con avaliacións suspensas: 
- A cualificación do alumnado que ten de nota media da 1 e º avaliación inferior a 
5 (despois de efectuar o redondeo) establecerase a través das actividades de 
recuperación do 3º trimestre. 
A cualificación será a suma das puntuacións obtidas nos seguintes apartados, de 
acordo coa ponderación proposta en cada un deles 
 
        Nota media das actividades de recuperación realizadas no 3º trimestre:    

80% 
        Actividades realizadas no 3º trimestre:    20% 
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- A puntuación dividirase entre o número total de actividades e restarase a parte 
proporcional por cada actividade non realizada. 
Cualificación final: no caso de que a puntuación obtida polo alumnado coas 
actividades de recuperación sexa inferior á nota media do primeiro e segundo 
trimestre, a cualificación será o resultado da suma dos seguintes apartados: 
 

Apartados 
 

Puntuación 
 

A) Nota media da 1ª e 2ª avaliación 
 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 

B) Actividades realizadas no 3º 
trimestre 

 

2 puntos (esta puntuación dividirase 
entre o número total de actividades e 
restarase a parte proporcional por 
actividade non realizada) 

 
 
 
 
- Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo, se 
obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

b) Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas: 
- A cualificación será o resultado da suma das cualificacións obtidas nos 
seguintes apartados: 
                                      

Apartados 
 

Puntuación 
 

A) Nota media da 1ª e 2ª avaliación 
 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 

B) Actividades realizadas no 3º 
trimestre 

 

2 puntos (este punto dividirase ente o 
número total de actividades e 
restarase a parte proporcional por 
actividade non realizada) 
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- CUALIFICACIÓN FINAL = Apartado A + Apartado B 

 
      - Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo, 
se   obteña unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 
 
    - Proba extraordinaria de setembro: 
     -A proba estará baseada nos estándares imprescindibles dos dous primeiros 
trimestres xa indicados. Realizarase de forma presencial ou telemática segundo as 
circunstancias. A proba será cualificado sobre 10. Considerarase superada a 
materia cando, despois de feito o redondeo se fose o caso, se obteña unha 
puntuación igual ou superior a 5 puntos. Os criterios e estándares serán os da 1ª e 
2ª avaliación xa indicados para o alumnado que cursa ese nivel. 
 
 
 
 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

- Durante o tempo no que o alumnado non poida 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. 
• Aula Virtual. 
• Edixgal. 
• Abalar. 

 

- 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 
do alumnado. 
Se o alumnado tivese algún problema de conexión, ou de seguimento das tarefas, 
contactaremos con el mediante o teléfono móbil. 
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Materiais e recursos 

No correo electrónico persoal, na Aula Virtual ,en Edixgal...o alumnado comunicarase 
co/a profesor/a e resolverá dúbidas sobre os exercicios que  deberá realizar,sobre qué 
documentos de consulta terá que empregar e todas as explicacións necesarias . E ao 
correo electrónico envían os traballos para seren corrixidos debidamente polo 
profesorado, quen os renviará coas aclaración e a valoración  

As tarefas que o alumnado realizará durante este cuatrimestre serán variadas. 
Repasaremos a gramática, o vocabulario, faremos lecturas comprensivas,Algunhas 
preguntas de comentariio de textos literarios nos cursossuperiores 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 
- Aula Virtual 
- Edixgal 
- Abalar 

 
A publicidade do texto  farase a través da sección da materia na web do centro,así 
como , tamén,no lugar onde xa está a progamación xeral publicada. 
 
  


	ÍNDICE

