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1.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 1º de ESO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

■B2.8. Planificar, producir e revisar o 
escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. Extraer o 
tema dun texto. Sinalar a organización 
das ideas por parágrafos nun texto. 
Distinguir a palabra, a frase, a oración e 
o parágrafo.

■ LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e 
notas para ordenar as ideas e estruturar o 
contido do texto. Extrae o tema dun texto.
 LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa 
organización oracional e a forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e 
organización das ideas expresadas). Sinala a 
organización das ideas por parágrafos nun 
texto. Delimita as oracións nos parágrafos 
dun texto. Distingue entre oracións e frases.

■ CCL
■ CAA

B3.4.  Aplicar  e  valorar  as  normas
ortográficas da lingua galega. Coñecer e
distinguir  as  letras  do  abecedario.
Asociar  ludicamente  as  letras  coa  súa
experiencia  persoal.  Ordenar  palabras
alfabeticamente.

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas da lingua galega. Coñece e 
distingue as letras do abecedario. Asocia 
ludicamente as letras coa súa experiencia 
persoal. Ordena palabras alfabeticamente.

■ CCL
■ CAA

B3.7.  Recoñecer,  usar  e  reflexionar
sobre  os  mecanismos  da  cohesión
textual como a deíxe persoal. Recoñecer
e  distinguir  mecanismos  de  cohesión
textual  en  textos  dados.  Diferenciar
entre  deícticos  de  persoa,  espazo  e
tempo.  Aplicar  mecanismos  de
substitución en enunciados para evitar
repeticións.

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as 
referencias deícticas persoais. Recoñece nun
texto mecanismos de cohesión textual. 
Distingue entre mecanismos de repetición, 
substitución e deíxe e identifícaos en textos 
dados. Diferencia entre deícticos de persoa, 
espazo e tempo e identifícaos nun texto. 
Aplica mecanismos de substitución en 
enunciados para evitar repeticións.

■ CCL
■ CAA

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na 
aula. Identificar o campo léxico dos 
animais e ampliar o seu coñecemento 
deste. Relacionar a sufixación coa 
formación de palabras no campo léxico 
dos animais. Relacionar substantivos 
con verbos propios do campo léxico dos
animais. Adquirir novo léxico mediante 
o emprego da sinonimia

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación. Identifica en 
textos o campo léxico dos animais e amplía 
o seu coñecemento deste. Identifica os 
sufixos que achegan o significado de “lugar 
onde viven os animais”. Relaciona 
substantivos con verbos propios do campo 
léxico dos animais. Adquire novo léxico 
mediante a relación de termos por 
sinonimia.

■ CCL

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 
distintas cagorías gramaticais, utilizar 
este coñecemento para distinguir erros 
e diferenciar as flexivas das non 
flexivas. Identificar en textos as 
categorías gramaticais substantivo e 
adxectivo. Recoñecer substantivos 
segundo a súa clasifica- ción semántica. 
Empregar correctamente as regras de 
formación do feminino e o plural en 
enunciados. Coñecer o xénero de 
substantivos invariables e empregalos 
correctamente en oracións. Distinguir 
entre adxectivos explicativos e espe- 
cificativos e construír oracións con 
ambos os tipos. Recoñecer os graos do 
adxectivo e realizalos correctamente.

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 
categorías gramaticais nos textos, utiliza 
este coñecemento para corrixir erros e 
distingue as flexivas das non flexivas. 
Identifica substantivos nun texto segundo a 
súa clasificación semántica. Emprega 
correctamente as regras de formación do 
feminino e o plural na construción de 
enunciados. Recoñece o xénero de 
substantivos invariables e emprégaos 
correctamente en oracións. Identifica 
adxectivos nun texto. Distingue entre 
adxectivos explicativos e especi- ficativos e 
constrúe oracións con ambos os tipos. 
Transforma correctamente o grao dos 
adxectivos extraidos dun texto.

■ CCL
■ CAA

B3.4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. Recoñecer as sílabas que forman
as palabras e os distintos tipos de 
palabras dependendo do seu número 
de sílabas. Coñecer os distintos tipos de 
sílabas e saber cal é a sílaba tónica nas 
palabras. Diferenciar os ditongos, 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
Clasifica as palabras subliñadas nun texto 
segundo o seu número de sílabas. Recoñece 
a sílaba tónica nas palabras e clasifica 
tipoloxicamente as sílabas. Diferencia os 
ditongos, tritongos e hiatos nas palabras. 
Coñece e aplica as normas para a partición 

■ CCL



CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

tritongos e hiatos. Coñecer e aplicar as 
normas para a partición de palabras a 
final de liña.

de palabras a final de liña. ■ CCL
 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente
textos  narrativos breves  e recoñecer  a
funcionalidade  dos  elementos  formais
básicos.  Distinguir o punto de vista en
textos  narrativos  sinalando  as  marcas
de primeira ou terceira per-  soa.  B5.6.
Escribir  textos  sinxelos  de  intención
estética,  servíndose dos  coñecementos
literarios  adquiridos  e  dos  recursos
retóricos traballados na aula. Escribir un
relato desde diferentes puntos de vista
a partir duns elementos dados.

LGLB5.4.1. Le expresiva e 
comprensivamente textos narrativos breves 
e recoñece a funcionalidade dos elementos 
formais básicos. Distingue en textos 
narrativos as marcas de primeira ou terceira 
persoa da voz narradora. LGLB5.6.1. Escribe 
textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios 
adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. A partir duns elementos
dados (personaxes, espazo, tempo e feitos), 
escribe un relato desde diferentes puntos de
vista.

■ CCL
■ CAA

B3.1.  Recoñecer,  explicar  e  usar  léxico
amplo  e  preciso  coa  presenza  da
fraseoloxía e vocabulario traballado na
aula.  Identificar  e  ampliar  o  seu
coñecemento  do  cam-  po  léxico  dos
oficios  e  profesións.  Asociar  accións  e
imaxes  con  substantivos  do  campo
semántico das profesións. Identificar os
sufixos  sufixos  que  achegan  o
significado  de  oficio  e  profesión  e
empregalos para formar palabras deste
campo.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e 
preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación. Identifica e 
amplía o seu coñecemento do campo léxico 
dos oficios e profesións. Asocia accións e 
imaxes con substantivos do campo 
semántico dos oficios e profesións. 
Identifica os sufixos que achegan o 
significado de oficio e profesión e 
emprégaos para formar palabras deste 
campo

■ CCL

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 
distintas categorías gramaticais, utilizar 
este coñecemento para distinguir erros 
e diferenciar as flexivas das non 
flexivas. Recoñecer e distinguir os 
determinantes nun texto. Identificar 
nun texto as contraccións das 
preposicións cos artigos e realizalas 
correctamente na escrita.

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das 
categorías gramaticais nos textos, utiliza 
este coñecemento para corrixir erros. 
Recoñece e distingue os diferentes tipos de 
determinantes nun texto. Identifica nun 
texto as contraccións das preposicións cos 
artigos e realízaas correctamente para 
completar enunciados.

■ CCL

B3.4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. Recoñecer a sílaba tónica das 
palabras e clasificalas coa axuda dun 
cadro. Explicar as regras de acentuación 
que operan en palabras destacadas nun 
texto. Escribir correctamente palabras 
de acentuación dubidosa nun texto 
breve. 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.
Recoñece a sílaba tónica das palabras e 
clasifícaas en agudas, graves ou esdrúxulas 
coa axuda dun cadro. Explica as regras que 
rexen a acentuación de palabras destacadas 
nun texto. Emprega correctamente palabras 
de acentuación dubidosa na escrita dun 
texto breve. 

■ CCL

B2.1. Aplicar técnicas de análise do 
contido e estratexias de lectura 
comprensiva. Resaltar as ideas máis 
importantes dun texto mediante o 
subliñado. Extraer e anotar as ideas 
máis importantes dun texto. Facer un 
resumo dun texto seguindo as pautas 
propostas na unidade. Procurar as 
palabras descoñecidas dun texto no 
dicionario.

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e 
síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. Resalta as ideas máis importantes 
dun texto mediante o subliñado. Extrae e 
anota as ideas máis importantes dun texto. 
Fai un resumo dun texto seguindo as pautas 
propostas na unidade. LGB2.1.4. Procura o 
léxico descoñecido en dicionarios, analiza a 
forma da palabra ou deduce o significado 
polo contexto. Procura as palabras 
descoñecidas dun texto no dicionario.

■ CCL
■ CAA



1.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 2º DE ESO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

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.
LGB2.1.2.  Busca  o  significado  do  léxico
descoñecido a partir do contexto, analiza a
forma das palabras ou usa dicionarios para
contextualizar as acepcións.
LGB2.1.3.  Identifica  a  idea  principal  e  as
secundarias  e  comprende  a  relación
existente entre elas.

■ CCL
 CAA■

B2.8.  Usar  procedementos  de
planificación e revisión para conseguir a
adecuación, coherencia,  cohesión  e
corrección  dos  contidos  nas relacións
internas e externas do texto.

LGB2.8.1.  Elabora  esquemas  sinxelos para
ordenar as ideas e estruturar o texto.

 CCL■

B2.9.  Producir,  en  formato  papel  ou
dixital, textos  propios  da  vida  cotiá  e
das  relacións sociais:  diarios,  cartas
persoais.

LGB2.9.1.  Produce  textos  propios  da  vida
cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas
persoais.

 CCL■
 C■ CD
 CSC■

B2.10. Producir, en soporte impreso ou
dixital,  textos  propios  dos  medios  de
comunicación a  partir  dun  modelo
(noticias).

LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte
impreso ou dixital, textos propios
dos  medios  de comunicación  a
partir dun modelo (noticias).

 CCL■
 CD■
 CSC■

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.

 CCL■
 CSC■

B3.2.  Recoñecer  e  usar  a  fonética  da
lingua galega.

LGB3.2.1.  Recoñece  e  pronuncia
correctamente os fonemas propios da lingua
galega.

 CCL■
 CAA■

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas
que regulan os textos orais e escritos.

LGB3.4.1.  Completa,  transforma  e  valora
textos  orais  ou  escritos  de  maneira
adecuada e correcta atendendo ás normas.

 CCL■
 CD■

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.

 CCL■

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.

 CCL■
 CAA■

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.as
en cláusulas dadas.

 CCL■

B4.1. Valorar as linguas como medios de
relación interpersoal e de sinal de
identidade dun  pobo.  Apreciar  o
plurilingüismo  como expresión  da
riqueza cultural da humanidade.

LGB4.1.2.  Distingue  entre  linguas
maioritarias,  minoritarias  e  minorizadas  e
aplica estes conceptos ao caso galego.

 CCL■
 CSC■

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. 

 CCL■



CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

como  apreciar  a variante  diatópica
propia.

 

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente
e facer  audicións  de poemas recitados
ou  cantados,  determinar  o  tema
principal,  a  estrutura  xeral  e  pór  de
relevo os principais recursos estilísticos.

LGLB5.2.1.  Le  expresiva  e
comprensivamente  e  fai  audicións  de
poemas recitados ou cantados, determina o
tema principal,  a  estrutura xeral  e  pon de
relevo os principais recursos estilísticos.

 CCL■

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.

 CCL■

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.

 CCL■

1.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 3º de ESO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

  3.  Aplicar correctamente as regras de 
acentuación

 3.1. Aplica correctamente as regras de 
acentuación.

 CCL■
 

 4. Coñecer as distintas unidades 
lingüísticas e as disciplinas que se 
ocupan do seu estudo.
 

 4.1. Discrimina as diferentes unidades 
lingüísticas

 CCL■

 5.   Coñecer  a  formación  da  lingua
galega e a súa evolución desde as súas
orixes  ata  o  nacemento  do  galego-
portugués.

  5.1.  Diferencia palabras patrimoniais, 
cultismos e semicultismos e coñece as 
principais transformacións que sufriron as 
palabras patrimoniais.
  5.2.  Recoñece os elementos de substrato e
superestrato na lingua galega.

 CCL■

 CCEC■
  3.  Aplicar correctamente o acento 
diacrítico

  3.1.  Aplica correctamente as regras de uso 
do acento diacrítico.

  4.  Descompoñer as palabras nos seus 
constituíntes e clasificalas segundo a 
súa estrutura

  4.1.  Analiza o lexema e os morfemas 
dunha palabra dada.  4.2.  Recoñece 
palabras formadas por prefixación e 
sufixación e explica o significado dalgúns 
sufixos derivativos e alterativos.  4.3.  
Diferencia palabras simples, derivadas, 
compostas e parasintéticas, e forma familias
léxicas.

 CCL■

  5.  Coñecer a situación do galego na 
Idade Media e recoñecer algunhas 
características lingüísticas do galego 
medieval.
 

5.1.  Coñece a situación do galego na Idade 
Media e identifica algunhas das súas 
características lingüísticas.

 CCL■
 CCEC■

  6.  Coñecer as principais características
e xéneros da literatura galego-
portuguesa medieval

6.1.  Coñece a orixe e o corpus da literatura 
galego-portuguesa medieval.
6.2.  Identifica, comenta e crea cantigas de 
amigo.

 CCL■

 CAA■

  1.  Ler con fluidez e comprensión un 
texto narrativo e comentalo seguindo 
uns criterios

  1.1.  Le con fluidez e atención un texto e 
identifica as características do texto 
descritivo.  1.2.  Escribe textos descritivos.  

 CCL■

 CAA■



  4.  Categorizar e clasificar substantivos 
e formar o feminino e o plural.
 

 4.1.  Identifica substantivos morfolóxica e 
sintacticamente e clasifícaos segundo o seu 
significado e segundo a súa estrutura.  4.2.  
Identifica substantivos femininos e 
masculinos e forma o feminino de 
substantivos dados.  4.3.  Forma o plural de 
substantivos simples e compostos.

 CCL■

  6.  Coñecer as principais características
das cantigas de amor.
 

6.1.  Identifica e comenta cantigas de amor.  CCL■

 CCEC■

 4.  Identificar e clasificar adxectivos, 
aplicar as regras de concordancia e 
coñecer os distintos graos nos que pode
aparecer

  4.1.  Identifica e clasifica adxectivos.  4.2.  
Aplica as normas de concordancia do 
adxectivo, escribindo femininos e plurais 
doutros dados.  4.3.  Diferencia os graos do 
adxectivo e aplica correctamente as 
partículas comparativas

 CCL■

  5.  Entender e diferenciar os conceptos
de bilingüismo, diglosia e normalización
lingüística

 5.1.  Diferencia entre bilingüismo e diglosia 
e recoñece a importancia de normalizar o 
uso dunha lingua.

 CCL■
 CSC■

  6.  Coñecer as características propias 
das cantigas de escarnio e dos xéneros 
menores, e facer un comentario 
seguindo uns criterios dados.

  6.1.  Recoñece as características propias da 
cantiga de escarnio e maldicir e comenta un 
texto representativo do xénero.  6.2.  
Identifica e caracteriza algunhas 
composicións consideradas como xéneros 
menores

 CCL■
 CEC■

  4.  Coñecer a función dos 
determinantes e as súas clases e utilizar 
correctamente os artigos e os 
demostrativos.
 

 4.1.  Identifica os determinantes e sabe cal 
é a súa función.  4.2.  Identifica e aplica os 
artigos e as súas contraccións.  4.3.  
Identifica e aplica os demostrativos e as súas
contraccións.

■ CCL
  

  6.  Coñecer as principais características
da  lírica  relixiosa  galego-portuguesa  e
introducirse na prosa medieval.
 

 6.1.  Identifica e comenta Cantigas de Santa
María.  6.2.  Coñece algunhas obras da

literatura galega medieval en prosa.

■ CCL
■ CEC

  4.  Recoñecer e aplicar correctamente
os  posesivos,  os  numerais,  os
indefinidos  e  os  interrogativos  e
exclamativos,  tanto  na  súa  función  de
determinante como pronominal.
 

 4.1.  Identifica e aplica os posesivos.  4.2.  
Identifica e aplica os numerais.  4.3.  
Identifica e aplica os indefinidos.  4.4.  
Identifica e aplica os interrogativos e 
exclamativos.

■ CCL
■ CMCT

 5.  Coñecer a situación e a evolución do
galego entre os séculos XV e XVIII.
 

 5.1. Coñece cal era a situación e o status do 
galego entre os séculos XV e XVIII.

■ CCL
■ CSC

  6.  Coñecer a situación da nosa 
literatura entre os séculos XV e XVIII.
 

 6.1.  Coñece a situación da literatura galega 
nos chamados «Séculos Escuros» e coñece 
algunhas mostras literarias conservadas, así 
como as principais figuras dese período

■ CCL
■ CEC

  4.  Identificar o pronome persoal e as 
súas formas, diferenciar formas tónicas 
e átonas e utilizar correctamente as 
formas átonas.
 

 4.1.  Identifica os pronomes persoais e 
discrimina entre tónicos e átonos.  4.2.  
Coñece as distintas formas tónicas, recoñece
a súa función e aplícaas correctamente en 
diferentes contextos.  4.3.  Coñece as formas
átonas do pronome persoal

■ CCL

 4.  Analizar formas verbais 
morfoloxicamente e conxugar verbos 
regulares e irregulares

  4.1.  Analiza o lexema e as desinencias 
dunha forma verbal e indica os valores que 
estas achegan.  4.2.  Coñece e utiliza 
correctamente as formas verbais dos verbos
regulares e con alternancia vocálica.

■ CCL



1.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 4º de ESO.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CC

B3.4. Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do 
galego, con especial atención ás vogais.

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega, con especial atención á 
entoación e ás vogais de grao medio.

           
CCL
 CAA

B4.4. Coñecer e describir os acontecementos máis 
relevantes da historia social da lingua galega no 
primeiro terzo do século XX.

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes 
da historia social da lingua galega no primeiro
terzo do século XX.

           
CCL
          
CCEC

LGB4.4.3. Analiza a situación da lingua galega no 
primeiro terzo do século XX.

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras 
representativas da literatura galega de comezos 
do século XX.

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou poemas 
representativos da literatura galega de 
comezos do século XX, resume o seu contido, 
sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico da época.

CCL,
CCEC,

CAA

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada textos 
poéticos representativos da literatura galega 
de comezos do século XX.

B3.6. Aplicar correctamente as normas 
morfolóxicas da lingua galega referidas ao 
correcto uso do xénero.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
morfolóxicas de formación do feminino e de 
concordancia de xénero.

CCL,
CAA

B3.4. Coñecer o sistema fonolóxico e a fonética do 
galego, con especial atención ás consoantes.

LGB3.4.1 Recoñece e usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega, con especial atención ás 
consoantes e, en concreto, ao n velar.

CCL,
CAA

B4.7. Coñecer e valorar os principais fenómenos 
que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega.

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega.

CCL,
CSC

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua
galega como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural.

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos
e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a 
actualidade.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente a 
relevancia do Grupo Nós no panorama 
literario galego e sinala os principais trazos 
característicos da obra de Risco e Otero 
Pedrayo.

CCL,
CCEC

B5.2. Ler autonomamente e comentar obras 
representativas de autores do Grupo Nós.

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativos de autores do Grupo Nós, 
resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
da época.

CCL,
CCEC,
CAA

LGLB5.2.3. Comenta de forma guiada textos 
narrativos de Vicente Risco e Otero Pedrayo.

B3.6. Aplicar correctamente as normas 
morfolóxicas da lingua galega referidas ao 
correcto uso do número e as regras de 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
morfolóxicas de formación do plural e de 
concordancia de número, así como as regras 

CCL,
CAA



acentuación. de acentuación.

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos
e xeracións da literatura galega desde 
1916 ata a actualidade.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente a 
contribución de Castelao á literatura e, en 
xeral, á cultura galega, e recoñece as 
principais características tanto da súa obra 
como do seu pensamento.

CCL,
CCEC

B3.6. Aplicar correctamente as normas ortográficas 
da lingua galega referidas ao correcto uso de b e 
v.

LGB3.6.1. Escribe correctamente palabras con b e 
con v.

CCL,
CAA

B5.1. Identificar e comprender os distintos 
períodos e xeracións da literatura galega desde 
1916 ata a actualidade.

LGLB5.1.1. Recoñece as principais escolas poéticas e
autores de vangarda.

CCL,
CCEC

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos movementos de vangarda, sinalando
os seus principais trazos característicos.

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
preciso de diferentes categorías gramaticais, así 
como da fraseoloxía.

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e 
preciso, relacionado co tempo meteorolóxico.

CCL,
CAA

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía 
diversa da lingua galega.

B3.4. Recoñecer e usar a fonética e a fonoloxía da 
lingua galega.

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética
e a fonoloxía da lingua galega.

CCL

B3.6. Aplicar correctamente as normas 
morfolóxicas da lingua galega referidas ao 
correcto uso dos pronomes persoais

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas de uso 
dos pronomes persoais.

CCL,
CAA

B3.8. Identificar as principais regras de 
combinación impostas polos verbos.

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 
oracións, identificando o verbo e os seus 
complementos.

CCL

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos 
da estrutura sintáctica galega.

B1.8. Manifesta unha actitude crítica e reflexiva 
que permite identificar prexuízos e mensaxes 
discriminatorias.

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante
as mensaxes discriminatorias que proveñen dos 
medios de comunicación.

CCL,
CAA

B3.6. Aplicar correctamente as normas ortográficas 
da lingua galega.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas referidas ao uso do h.

CCL,
CAA

B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención 
comunicativa de textos argumentativos.

CCL

B3.9. Recoñecer, explicar e usar nexos textuais, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos de 
cohesión interna.

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa nexos textuais, 
así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna.

CCL

B3.6. Aplicar correctamente as normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas e morfolóxicas relativas ao uso 
de certos sufixos deverbais. ( -nte/-mento; -
za/-cia, -zo/-cio, -zón/-ción.)

CCL,
CAA

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

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles 
a calquera lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación axeitada.

CCL,
CSC



B3.6. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas 
ortográficas da lingua galega ( utiliza 
correctamente os grupos consonánticos -cc- 
e -ct-).

CCL,
CAA

B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega nos principais ámbitos e 
contextos sociais e privados así como ás 
tendencias de evolución.

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual.

CCL,
CSC

1.5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 1ºBACHARELATO

CRITERIOS DE AVALIA. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPET
CLAVE

B3.3 Empregar correctamente o 
acento gráfico conforme as normas 
ortográficas do galego.
Usar adecuadamente a diérese. 
Discriminar grupos consonánticos con 
l ou r.
Diferenciar entre por que, porque e 
porqué e empregar
a forma adecuada na escrita.
B3.4 Coñecer os procesos de 
formación do xénero nos substantivos.
Coñecer o xénero dos substantivos 
que poden presentan interferencias. 
Formar o plural de adxectivos

GB3.3.Clasifica as palabras segundo a súa sílaba tónica
e acentúaas correctamente.
Distingue entre ditongos e hiatos e emprega o acento 
gráfico axeitadamente.
Usa a diérese nos casos adecuados.
Discrimina os grupos consonánticos con l ou r. 
Diferencia entre por que, porque e porqué e completa 
axeitadamente unha serie de oracións.
LGB3.4 Coñece as equivalencias dos substantivos en 
función do seu xénero.
Indica o xénero ao que pertencen unha serie de 
substantivos.
Forma o plural de adxectivos e substantivos.

 CCL
 CAA
 CS

B3.3  Empregar  correctamente  o
acento gráfico conforme as normas do
galego.
Escribir con maiúscula nos casos 
necesarios.
Usar adecuadamente o s e o x. Facer 
un uso correcto do b e o v.
B3.9 Escribir axeitadamente o 
pronome átono segundo as regras 
morfosintácticas do galego.
Distinguir  entre  te  e  che  e  utilizar  a
forma adecuada

LGB3.3.1 Acentúa correctamente as palabras.
Emprega a maiúscula nos casos precisos.
Completa palabras con s ou x, segundo corresponda.
Escribe correctamente palabras con b ou v.
LGB3.4.1 Forma o feminino de palabras rematadas en -
án.
LGB3.9.1 Introduce o pronome nunha serie de 
enunciados realizando as contraccións precisas.
Completa enunciados con te ou che, segundo proceda.

 CCL

B3.4 Definir substantivo e identificar 
os trazos
característicos desta categoría 
gramatical.
Identificar substantivos e adxectivos e 
clasificalos
segundo o seu xénero.
Clasificar o substantivo desde o punto 
de vista semántico.
Definir os substantivos desde o punto 
de vista semán-
tico, morfolóxico e sintáctico.
Distinguir entre substantivos variables 
e invariables.
Coñecer os tipos de oposición de 
xénero que se producen
nos substantivos variables.
Buscar no dicionario parellas de 
substantivos con

LGB3.4.1  Define  substantivo  e  identifica  os  trazos
característicos  desta  categoría  gramatical.  Identifica
nun  texto  substantivos  e  adxectivos  e  clasifícao
segundo o seu xénero.
Coñece os tipos de oposición de xénero que se 
producen nos substantivos variables. Coñece as regras 
de formación do feminino dos substantivos
variables.
Forma correctamente o feminino en series de palabras.
Coñece o xénero dos principais substantivos invariables
que presentan interferencias coa lingua castelá.
Corrixe erros no xénero de substantivos en enunciados.
Identifica  as  principais  oposicións  de  número  dos
substantivos.
Coñece as regras de formación do plural dos 
substantivos.
Transforma a plural enunciados en singular mantendo 
a coherencia.
Escribe o plural dunha serie de palabras.

 CCL



oposición de xénero e sinalar a 
diferenza de significado
que presentan.
Coñecer as regras de formación do 
feminino dos
substantivos variables e empregalas 
correctamente.
Coñecer o xénero dos principais 
substantivos invariables que presentan
interferencias coa lingua castelá.
Empregar as regras de formación do 
plural correctamente.
Distinguir entre ditongos e hiatos e 
empregar correctamente o til.  
Recoñecer os substantivos e 
adxectivos rematados en
-o ou -u. Distinguir palabras grafadas 
cos grupos cultos das que non os 
levan.
B3.4 Formar correctamente o feminino
das palabras.
Escribir correctamente o plural dos 
substantivos.
B3.9 Colocar adecuadamente o 
pronome átono.

 LGB3.3.1 Separa unha serie de palabras en sílabas 
distinguindo entre ditongos e hiatos e emprega o til 
correctamente.
Completa coas vogais convenientes substantivos 
derivados en -mento.
Escribe unha serie de palabras coas terminacións -o e -
u, segundo corresponda.
LGB3.4.1 Forma correctamente o feminino dunha serie 
de palabras.
Escribe correctamente o plural de varios termos.
LGB3.9.1 Coloca o pronome no lugar
correspondente en oracións.

 CAA
 CCL
 

B3.4 Definir adxectivo e identificar os 
trazos
característicos desta categoría 
gramatical.

LGB3.4.1 Define adxectivo e identifica os trazos 
característicos desta categoría gramatical.

 CC

B3.3 Empregar correctamente o 
acento gráfico
conforme as normas do galego en 
palabras compostas.
Recoñecer palabras coas terminacións 
–cia/-za e –
cio/-zo.
Distinguir entre a expresión a ver e o 
verbo haber.
B3.4 Recoñecer o xénero de 
substantivos que presentan 
interferencias co castelán.

LGB3.3.1 Emprega correctamente o til nas palabras 
compostas.
Completa axeitadamente palabras coas terminacións 
cia/-za e –cio/-zo.
Completa enunciados escribindo a ver ou haber, 
segundo corresponda.
LGB3.4.1Pon o artigo determinado correcto diante de 
substantivos que presentan interferencias co castelán 
en canto ao xénero.
LGB3.9.1 Escribe te ou che, segundo corresponda.
LGB3.11.1 Completa coa vogal adecuada unha serie de 
termos que presentan interferencias co castelán.

 CCL
 CAA

B3.9 Definir pronome persoal e 
distinguir entre formas tó- nicas e 
átonas

LGB3.9.1 Define pronome persoal e distingue entre 
formas tónicas e átonas.
Identifica os pronomes en textos e mais a súa función 
sintáctica.

CCL

B2.8 Definir argumentación e coñecer 
os trazos xerais do texto 
argumentativo.
Analizar a estrutura dun texto 
argumentativo.
Redactar un texto argumentativo 
sobre un tema proposto

LGB2.8. Define argumentación e identifica os trazos 
xerais do texto argumentativo.
Recoñece a estrutura do texto argumentativo nun 
artigo de opinión e sinala as partes que o compoñen.
Redacta un texto argumentativo rebatendo a tese do 
artigo analizado.

CCL

B3.3 Distinguir e empregar 
adecuadamente as
formas hai, ai ou aí..
Escribir con h as palabras que o 
precisan.
Discriminar os grupos consonánticos 
con l e r.
Distinguir pares de palabras con til 
diacrítico.

Escribe con h as palabras que o precisan.
Completa unha serie de palabras con l ou r, segundo 
corresponda.
Emprega adecuadamente o til diacrítico.
LGB3.4.1 Forma correctamente o feminino de 
substantivos cuxo lexema varía en función do xénero.

CCL
CSC

B.4.2 Describir a diversidade 
lingüística no mundo.
Describir a diversidade lingüística en 
Europa e

LGB4.2.1 Describe a diversidade lingüística no mundo.
Describe a diversidade lingüística en Europa.
Analiza a situación sociolingüística das linguas 
minorizadas de Europa.

CCL
CSC



reflexionar sobre esta respondendo 
preguntas.
Analizar a situación sociolingüística 
das linguas
minorizadas de Europa.
Distinguir entre lingua minorizada e 
lingua
minoritaria e coñecer algúns exemplos
do ámbito europeo.

LGB4.2.3 Distingue entre lingua minorizada e lingua 
minoritaria e ofrece exemplos no ámbito europeo.
Define conflito lingüístico e explica o que é un proceso 
de normalización.

B5.1 Definir a Literatura como un 
proceso comunicativo e coñecer os 
elementos que interveñen
nel.

B5.1.1 Define Literatura como un proceso
comunicativo e describe os elementos que interveñen 
nel.

CCL
CCAC

B5.1 Recoñecer os distintos xéneros 
segundo as
súas características definitorias e 
principais
recursos formais.
Comparar e analizar textos de 
diferentes xéneros caracterizándoos
a partir dos seus trazos formais e 
estruturais
definitorios.

LGB5.1.1 Recoñece os distintos xéneros literarios: lírica,
épica e dramática, e sinala as súas diferenzas 
fundamentais.
Identifica as características definitorias do xénero lírico.
Describe os elementos da narración: narrador, acción, 
personaxes, tempo, espazo e narratario.
Clasifica os personaxes da narración segundo o seu 
protagonismo, caracterización e modalidades
de reprodución do discurso (directa e indirecta). 
Caracteriza o espazo narrativo segundo as categorías 
real e irreal.
Sinala as diferenzas entre conto e novela.
Resume os elementos estruturais básicos da novela.
Recoñece as características definitorias do texto 
teatral.

CCL
CCAC

B5.3 Contextualizar sociohistórica e
sociolingüisticamente o lirismo 
medieval galegoportugués.
Coñecer os cancioneiros en que foron 
compiladas e conservadas as cantigas 
medievais galegoportuguesas.
Caracterizar as cantigas de amigo 
desde o punto de
vista temático, tipolóxico e formal.
Caracterizar as cantigas de amor desde
o punto de
vista temático, tipolóxico e formal.
B5.4 Comparar diversos textos e 
analizalos desde o
punto de vista temático.
Identificar os principais recursos 
formais nos textos e
relacionalos co xénero ao que 
pertencen, así como co
contexto sociohistórico.
Identificar nos textos os trazos 
lingüísticos
caracterís-ticos do galego-portugués.

LGB5.3.1 Contextualiza sociohistoricamente o
lirismo medieval galego-portugués.
Coñece os cancioneiros en que se conservaron 
compiladas as cantigas medievais galego-portuguesas.
Contextualiza sociolingüisticamente a produción lírica 
medieval galego-portuguesa.
Identifica os grandes trazos da lingua medieval encanto
á fonética, morfosintaxe e léxico.
Caracteriza desde o punto de vista temático, tipolóxico 
e formal as cantigas de amigo.
Caracteriza desde o punto de vista temático,
tipolóxico e formal as cantigas de amor.
LGB5.4.1 Compara cantigas de amigo e clasifícaas 
desde o punto de vista temático segundo a perspectiva 
amorosa que presentan.
Compara cantigas de amigo e caracterízaas desde o 
punto de vista temático segundo o estado emocional
da voz lírica.
Explica o valor metafórico e simbólico das imaxes en 
cantigas de amigo.
Identifica o valor da paisaxe en cantigas de amigo.
Indica e comenta elementos da lingua medieval en 
dúas cantigas de amigo.
Analiza tematicamente unha cantiga de amor e 
identifica nela as características do amor cortés.
Identifica os recursos formais empregados nunha 
cantiga de amor.
Le e comenta textos representativos da literatura 
medieval, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüísta

CCEC
CCL

5.3 Identificar as características xerais 
das cantigas de escarnio e maldicir.
Comprender as diferenzas entre a 
cantiga de escarnio
e a cantiga de maldicir.
Coñecer os principais ciclos temáticos 

LGB5.3.1 Identifica as características xerais das cantigas
de escarnio e maldicir.
Explica as diferenzas entre a cantiga de escarnio e a 
cantiga de maldicir.
Coñece os principais ciclos temáticos en que se clasifica
o cancioneiro de burlas.

CCEC
CCL



do cancioneiro de burlas.
B5.4 Ler, comparar e comentar textos 
de escarnio e
mal- dicir distinguíndoos a partir dos 
seus trazos
formais, estruturais e temáticos.

LGB5.4.1 Compara a serie léxica dunha cantiga de 
escarnio coa propia do amor cortés e sinala nela os 
elementos paródicos. Identifica a temática dunha 
cantiga e explica o seu contido.
Compara dúas cantigas e clasifícaas xenericamente en 
escarnio e maldicir, comentando a súa temática e 
léxico.

B5.3 Definir as cantigas de Santa María
en relación
co seu contexto sociohistórico e 
cultural.
Coñecer como se produciu a 
transmisión das cantigas
de Santa María e mais a datación 
destas e explicar a
cuestión da autoría.
Saber cales son as fontes literarias das 
cantigas de
Santa María.
Identificar as características polas que 
as cantigas de
Santa María son clasificadas en dous 
grandes apartados.
Recoñecer os grandes grupos 
temáticos en que se
distribúen as cantigas de Santa María.
B5.4 Comentar de forma guiada unha 
cantiga de
loor en comparación co modelo da 
cantiga de amor
trobadoresca.
Clasificar unha cantiga como lírica ou 
narrativa e a súa distribución interna.

LGB5.3.1 Define as cantigas de Santa María en relación 
co seu contexto sociohistórico e cultural.
Coñece os catro códices en que se produciu a 
transmisión das cantigas de Santa María, así como a 
datación destas, e explica a cuestión da súa autoría.
Nomea os principais conxuntos de fontes literarias das 
cantigas de Santa María.
Identifica as características que permiten clasificar as 
cantigas de Santa María en dous grandes apartados: 
narrativas e líricas.
Recoñece os grandes grupos temáticos en que se 
distribúen as cantigas de Santa María.
Compara dúas cantigas de loor e explica as diferenzas 
entre o modelo de amor trobadoresco e o modelo de 
culto litúrxico.
Clasifica no seu grupo unha cantiga de milagre e analiza
a súa distribución interna.
Analiza, respondendo preguntas, unha cantiga 
narrativa desde o punto de vista temático.

CCEC
CCL

1.6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE: 2ºde bacharelato.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS
CLAVE

B2.1. Aplicar estratexias e 
coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para 
interpretar e producir textos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial.

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do
texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e 
identifica a intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos e 
argumentativos de distintos ámbitos.

 CCL■
 CAA■

B3.1. Definir e identificar os fonemas da
lingua galega e recoñecer a importancia
e  o  valor  das  normas  fonéticas  como
medio  para  facilitar  a  comunicación
eficaz.

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas
vocálicos e consonánticos da lingua galega.

 CCL■

B3.2.  Coñecer as  variedades dialectais,
recoñecer  e  explicar  os  seus  trazos
característicos en manifestacións orais e
escritas  e  valorar  a  diversidade
lingüística  como  parte  do  patrimonio
cultural.

LGB3.2.1. Explica as principais variedades 
dialectais e valora a diversidade lingüística 
como parte de noso patrimonio cultural.

 CCL■
 CCEC■

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para a 
mellora, comprensión e 
enriquecemento do vocabulario activo.

LGB3.3.1. Explica os procedementos de 
formación das palabras.
 LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de 
morfemas así como a análise morfolóxica.
LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a 
estrutura morfolóxica.

 CCL■
 CAA■

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as 
distintas unidades e función sintácticas 

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas 
sintácticas, explica as relacións que se 

 CCL■
 CAA■



e aplicar os coñecementos sobre análise
sintáctica na produción de textos.

establecen e emprega a terminoloxía 
axeitada.

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións 
e unidades semánticas.

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e 
unidades semánticas.

 CCL■
 CAA■

B4.1. Recoñecer os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos, determinar a súa 
repercusión nos usos e elaborar 
traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións 
sociolingüísticas

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e 
prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos. 

 CCL■
 CSC■

B4.2. Describir e interpretar o proceso 
de construción da variante estándar da 
lingua galega, recoñecer as 
interferencias lingüísticas no galego con 
especial atención aos castelanismos e 
desenvolver un discurso propio libre 
destes elementos.

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de
construción da variante estándar da lingua 
galega
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias 
lingüísticas no galego, con especial atención 
aos castelanismos e desenvolve un discurso 
propio libre destes elementos

 CCL■
 CCEC■

B4.3. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, describir
o seu contexto e identificalo en textos

LGB4.3.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978)
LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno (desde 1916 ata 
1978), así como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas 
que podemos establecer entre 1916 e 1978 
desde o punto de vista sociolingüístico.
LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 
1916-1978 no desenvolvemento posterior 
da lingua.
LGB4.3.5. Identifica o galego moderno 
(desde 1916 ata 1978) en documentos non 
literarios e literarios.

 CCL■

 CSC■

 CCL■

 CSC■

B4.4. Distinguir as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade 
e identificalo en textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, recoñecelo
como unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos sobre
a historia da lingua.

LGB4.4.1. Distingue as características 
lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a actualidade).
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e 
cultural do galego moderno desde 1978 ata 
a actualidade, así como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa 
desde 1978 ata a actualidade no 
desenvolvemento do galego.
LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha 
lingua en vías de normalización e sinala as 
súas fortalezas e debilidades.
LGB4.4.5. Sinala as principais características 
lingüísticas en documentos non literarios e 
literarios desde 1978 ata a actualidade

 CCL■
 

 CSC■

 CCL■

B5.1.  Identificar,  analizar  e  describir  a
literatura galega de 1916 a 1936:
 •  Poesía:  autores/as  de  Vangarda  e
outros/as autores/as.
 • Prosa: autores/as das Irmandades, o
Grupo  Nós  (narrativa  e  ensaio)  e
outros/as autores/as. 
•  Teatro:  autores/as  das  Irmandades,
Vangardas e Grupo Nós.

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega de 1916 a 1936: autores/as de
Vangarda e outros/as autores/as.
LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1916 a 1936: autores/as das
Irmandades, o Grupo Nós.
 LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de 1916 a 1936: autores/as de 
Vangarda e outros/as autores/as.

 CCL■

B5.3. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega entre 1936 e 1975:
– Poesía: produción bélica e autores/as 
do exilio. A Xeración de
1936, a Promoción de Enlace e a 

 LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a 
poesía galega entre 1936 e 1975: produción 
bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 
1936, a Promoción de Enlace e a Xeración 
das Festas Minervais.

 CCL■



Xeración das Festas Minervais.
– Prosa: produción bélica e autores/as 
do exilio. Os renovadores
da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco-
Amor, Álvaro Cunqueiro e
Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos primeiros 70.
– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración
dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega entre 1936 e 1975: produción 
bélica e os autores do exilio, os renovadores
da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, 
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así 
como A Nova Narrativa Galega e autores/as 
dos primeiros 70.
LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do 
exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia.

B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura galega de 1975 ata a 
actualidade:
– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/asdos 80, os 90 e o novo 
século.
– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, os 90 e o novo século.
– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, 
e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século.

 LGB5.5.1. Identifica, analiza edescribe a 
poesía galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos80, os 90e 
o novo século.
LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a 
prosa galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século.
LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o 
teatro galego de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas 
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 
e o novo século.

 CCL■

B5.7. Analizar e comentar, a través de 
probas escritas ou traballos, cando 
menos unha obra completa de cada un 
dos períodos literarios referidos.

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de 
probas escritas ou traballos, cando menos 
unha obra completa de cada un dos 
períodos literarios referidos.

 CCL■



2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

2.1. PROCEDEMENTOS:

Durante o terceiro trimestre, o alumnado debe realizar tarefas de ampliación, reforzo e no seu
caso recuperación. As actividades están relacionadas cos contidos dos distintos bloques e coas
distintas competencias.  Entre as tarefas propostas están:
a) Realización de textos argumentativos a partir dun tema dado, para mellorar a expresión escrita.
b) Exercicios de comprensión a partir dun texto narrativo, poético ou expositivo.
c)  Realización de exercicios  sobre contidos que están dentro do bloque de Funcionamento da
Lingua, relacionados coa Fonoloxía e a Ortografía, a Morfoloxía, a Sintaxe, Lexicoloxía (ampliación
de vocabulario, sobre todo), etc.
d) Cuestionario de comprensión lectora sobre os libros de lectura. 
Para non sobrecargar o alumnado as tarefas terán carácter semanal ou quincenal.  Terán prazo
pechado que debe ser respectado.

2.1.1.PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 1º DE ESO
Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. EXPRESIÓN ESCRITA:

- Realizarán unha tarefa de produción textual  no que empregarán vocabulario propio e preciso de

acordo coas correctas normas ortográficas

- Terán un prazo establecido polo Departamento para a súa realización.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o tema do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

- Deberán facer unha ficha do libro e unha valoración persoal sobre as correspondentes lecturas

suspensas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.



- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.1.2. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 2º DE ESO

Para  cada  avaliación  haberá  dúas  tarefas  relacionadas  con  cada  bloque  de  contidos  ou  con

determinadas competencias e outra sobre a lectura de cada trimestre que teña que recuperar.

1. EXPRESIÓN ESCRITA:

- Deben entregar un texto sobre un tema dado de entre 150 e 200 palabras.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar a 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o asunto do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 60% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

- Deberán contestar unhas cuestións sobre as correspondentes lecturas suspensas ou facer unha

ficha de lectura sobre os mesmos.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.1.3. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 3º DE ESO
Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS E COMENTARIO:

- Deben entregar un comentario  no que analicen e interpreten un texto medieval.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.



- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar a 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o asunto do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer unha ficha sobre as  correspondentes lecturas  suspensas e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre a mesma

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.1.4 PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 4º DE ESO

Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS:

- A través  de diferentes textos escollidos faranse unas lecturas dos autores/movementos máis

relevantes  do  primeiro  terzo  do  século  XX:  Cabanillas,  Castelao,  Otero,  Risco,  autores  de

vangarda...  Sobre algúns destes textos terán que identificar as características máis salientables de

cada un e inserilas dentro dun movemento (se for o caso).

-Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:



- Os textos literarios servirán para a ampliación de léxico e para facer algún comentario lingüístico

sobre a lingua dese período.

 Faranse actividades sobre fonética e fonoloxía mediante frases ou pequenos textos que terán que

transcribir fonoloxicamente.

 Tamén se realizarán actividades de repaso sobre o xénero, o número, a acentuación así como

diferentes exercicios de ortografía (b/v, h, x/s…)

 Así mesmo,  terán que realizar unha actividade de expresión escrita sobre un tema proposto polo

profesor dunha extensión de 200 palabras.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer unha ficha sobre as  correspondentes lecturas  suspensas e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre elas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.1.5. PROCEDEMENTOS DE RECUPERACIÓN PARA 1º DE BACHARELATO
Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS:

- A través dunha selección de textos faranse unhas lecturas que inclúan tanto a literatura popular

coma  a  literatura  medieval.  Terán  que  clasificalos  segundo  proceda  e  faceren  unha  pequena

análise do texto.

-Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación



2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

-Os  textos  literarios  servirán  para  a  ampliación  de  léxico  e  para  ver  determinadas  estruturas

lingüísticas, tanto a través de formas correctas como incorrectas (CD + Acus, diferenza entre o

antepretérito de Indicativo e o pretérito de subxuntivo, o infinitivo conxugado, paremioloxía…)

-Realizaranse actividades de repaso sobre o xénero, o número, os pronomes, a acentuación, así

como diferentes exercicios de ortografía (b/v, h, x/s…)

-Tamén se  repasarán  os  contidos  de  semántica mediante  exercicios  de  sinónimos,  antónimos,

campos semánticos ou familias léxicas.

 -Así mesmo,  terán que realizar unha actividade de expresión escrita sobre un tema proposto polo

profesor dunha extensión de 200 palabras.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer unha ficha sobre as  correspondentes lecturas  suspensas e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre elas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.1.6.PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN PARA 2º DE BACHARELATO
I. COMPETENCIA COMUNICATIVA:

- Para superar esta parte da materia o alumnado con algunha avaliación suspensa deberá entregar

as tarefas de recuperación nun prazo pechado sinalado polo profesorado deste nivel. 

-Serán publicadas polo profesorado a través do medio habitual  de contacto:  páxina web,  aula

virtual, correo electrónico, whatsApp... e enviadas do mesmo xeito polo alumnado. 

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.



-  As  probas  abranguerán  a  parte  de  competencia  comunicativa  na  súa  dupla  dimensión:  de

comprensión e de produción de textos, de acordo coa seguinte estrutura:

a) COMPRENSIÓN TEXTUAL:

- Formularanse dúas cuestións breves sobre algún aspecto de interpretación e análise do texto

proposto, na liña das que a continuación se indican: resumo breve do texto ou dunha parte del,

estrutura do texto, ideas principais e secundarias, intencionalidade do texto, significado concreto

no texto dalgunhas palabras, expresións ou fragmentos, recoñecemento e descrición de recursos

cohesivos gramaticais e léxico-semánticos.

- Estas tarefas suporán un 20% da nota final de cada recuperación.

b) PRODUCIÓN TEXTUAL:

- Pediráselle ao alumno ou alumna que constrúa un texto persoal cunha extensión aproximada de

200-250 palabras sobre un tema proposto. Nesta pregunta valorarase a capacidade para producir

un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado e adecuado á situación comunicativa. A

cualificación da pregunta desagregarase en tres tramos:  1)  Construción textual,  2)  Adecuación

léxico-gramatical e 3) Corrección ortográfica e gramatical.

- Estas tarefas suporán un 20 % da nota final de cada recuperación.

II. CONTIDOS ESPECÍFICOS DA MATERIA:

Coas  previsións  a  día  de  hoxe  de  regresarmos  fisicamente  ás  aulas,  co  alumnado  de  2º  de

bacharelato  realizarase  unha  proba  presencial  de  recuperación  dos  contidos  específicos  da

materia, de non ser posible faríanse  telematicamente. Cada alumna ou alumno examinaríase da

parte que tivese suspensa dos bloques: lingua e sociedade, lingua e gramática e literatura.

a) LINGUA E SOCIEDADE:

-  Terán  que  contestar  unhas  cuestións  sobre  aspectos  relacionados  cos  temas  incluídos  na

avaliación suspensa, ou desenvolver un deses temas.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.

b) LINGUA E GRAMÁTICA: 

-  Cuestións  breves  sobre:  fonética  e  fonoloxía;  morfoloxía  e  sintaxe;  semántica  e  lexicoloxía;

dialectoloxía.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.



C) LITERATURA.

- Terán que contestar a un cuestionario sobre características, autores e obras dos temas incluídos

na avaliación suspensa, ou desenvolver un deses temas.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.

-  Acordarase  co  alumnado  día  e  hora  para  facer  a  proba,  e  terán  un  tempo  establecido

previamente para responder ao cuestionario.

III. LECTURAS:

Para recuperar as lecturas de cada trimestre realizarase un traballo sobre algúns elementos, temas,

ou aspectos importantes de cada libro que a profesora lle suxerirá ao alumnado; a súa entrega

debe facerse no prazo fixado ao longo do mes de maio.

Aquelas tarefas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán

como entregadas.

- Supón un 20% da nota final de cada avaliación.

2.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
- Recollida, corrección e valoración de composicións escritas. .
- Recollida e corrección de exercicios de gramática.
-  Recollida  e  valoración  de  traballos  de  carácter  interdisciplinar  en  distintos  soportes:  vídeos,
audios, etc.
-Recollida de actividades de comprensión lectora e expresión

2.3. CUALIFICACIÓN FINAL

2.3.1.  O  alumnado  que  teña  superado  positivamente  a  primeira  e  segunda  avaliacións,  ten

aprobada  a  materia.  A  súa  cualificación  será  unha  media  das  dúas  notas  que  poderá  verse

mellorada ata en 1 punto coas actividades do terceiro trimestre.

2.3.2. O alumnado que teña suspensa algunha parte da materia deberá realizar as actividades de

recuperación que a súa profesora ou profesor lle solicite

 Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2 supoñen o 70% da nota final.

- A proba de lectura suporá un 30% da nota final.

- A nota final de cada recuperación terá un máximo de 5 puntos.

.Para calcular a nota final:

. A cualificación final da convocatoria de xuño calcularase do seguinte xeito:



- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a  puntuación obtida polas  tarefas realizadas  no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.3.3.CUALIFICACIÓN 2º de Bacharelato:

a) Para calcular a nota de cada recuperación:

- Sumaranse as cualificacións dos bloque I e II. 

- No caso de teren que recuperar algunha lectura, os bloques I e II suporán o 80% e o bloque III, o
20% restante.

- A nota final de cada recuperación terá unha cualificación máxima de 5 puntos, tendo en conta a
metodoloxía que se adaptou para conseguir unha avaliación positiva.

b) Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase
unha media entre elas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a
nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a  puntuación obtida polas  tarefas realizadas  no 3º
trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.3.4. PROBA DE SETEMBRO

 O   alumnado  que  non  supere  o  curso  en  xuño  e  teña  que  realizar  a  proba  de  setembro

examinarase dos contidos mínimos expostos nesta adaptación da programación para cada nivel.

Cualificarase o exame extraordinario sobre 10 puntos, indicando a puntuación de cada exercicio no

propio exame. 

2.3.5.AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE

O  alumnado  coa  materia  pendente  doutros  cursos  que  a  teña  aprobada,  ben  a  través  das

actividades de seguimento ou ben a través das dúas probas realizadas antes do 13 de marzo, está

aprobado coa nota media correspondente. Aquel que teña avaliación negativa ten dereito a unha

proba de recuperación final na data que se lle comunique tal como se recolle na programación

didáctica do departamento. A súa realización será telemática se a situación sanitaria non permite



unha presencial. A  cualificación máxima, será de 5 puntos xa que os estándares e contidos dos que

serán avaliados serán os mínimos estipulados. 

3.METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE:

3.1. ACTIVIDADES DE REPASO, REFORZO E AMPLIACIÓN

Estas tarefas terán valoración positiva e o seu aproveitamento permitiralle ao alumando mellorar a

cualificación ata en 1 punto,  que se lle sumará á media obtida dos dous primeiros trimestres. 

- Terán carácter semanal ou no seu caso quincenal, para non sobrecargar o alumnado.

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.

3.2. ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-  Ao  alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  nos  dous

primeiros trimestres do curso proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a

materia. Terán que realizar 2 por cada trimestre avaliado de xeito negativo, e no caso de non teren

superada a proba do libro de lectura unha a maiores, é dicir 3.

-Estas tarefas estarán baseadas nos contidos, estándares de aprendizaxe e competencias mínimas

seleccionadas polo departamento

- Terán carácter semanal ou no seu caso quincenal, para non sobrecargar o alumnado. O seu prazo

pechado de entrega  debe ser respectado.

-  Os alumnos e alumnas poderán ademais mellorar a súa cualificación final na convocatoria de

xuño entregando as actividades de reforzo e ampliación.

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.



4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE:
  
Todas as tarefas serán publicadas polo profesorado a través do medio habitual de contacto: páxina

web, aula virtual, correo electrónico, whatsApp... do mesmo xeito cás resolucións, correccións ou

aclaracións. E serán enviadas polo alumnado á profesora ou profesor a través do medio acordado.


