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1.- Contexto do centro 

Situación 

 

O centro acolle principalmente alumnos dos concellos de Mondoñedo, Lourenzá e Abadín, situados ó 

norte da provincia de Lugo. 

 

Centros adscritos 

 

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo) 

CEIP Juan Rey (Lourenzá) 

 

Ensinanzas que oferta o centro 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 

Bacharelato (Ciencias, Humanidades e Ciencias Sociais) 

Ciclos formativos: Formación Profesional Básica: Agroxardinaría e Composicións florais. 

                                Ciclo Superior: Xestión  forestal e do medio natural. 

                                Ciclo Medio: Aproveitamento e conservación do medio natural. 
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Características singulares 

 

Segundo o padrón de 2007, Mondoñedo ten unha poboación de 4701 habitantes e Lourenzá de 2620. 

Son municipios eminentemente rurais, con baixa densidade demográfica e nivel socioeconómico medio. 

 

2.-Obxectivos: 

OBXECTIVOS PARA  ESO 

1 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

respectando no seu exercicio a ideoloxía e condición sexual, social, cultural e relixiosa 

dos demais; así como empregar o diálogo como medio habitual na resolución de 

conflitos.  

 

2 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 

 

3 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá textos 

de distinto tipo e mensaxes complexas, que permitan a consecución progresiva dunha 

comunicación fluída e adecuada á situación, a socialización cos demais, así como a 

expresión do propio pensamento e emocións. 

 

4 Procurar en distintos fontes e soportes información, aprender a seleccionala e tratala 

para elaborala de xeito persoal e autónomo, sendo capaz de desenvolver de xeito 

progresivo o espíritu crítico.  

 

5 Iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura como unha 

manifestación artística que nos pon en contacto coa nosa cultura e nos permite 

comprender e apreciar o noso patrimonio, así como respectalo, conservalo e 

inspirarnos nel como punto de partida para desenvolver a nosa creatividade. 

 

6 Afianzar os coñecementos adquiridos e valorar a lingua como un instrumento básico de 

comunicación que nos permite acceder a outros coñecementos, desenvolvernos como 

individuos e sociedade, e enriquecer a nosa cultura. 
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7 Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia e España, participar na súa conservación e mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

8 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 

9 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 

 

 

OBXECTIVOS PARA BACHARELATO 

1 Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporaneo, sendo capaz 

de participar activamente na sociedade dun xeito responsable, solidario e respectuoso 

cos dereitos e liberdades dos demais. 

2 Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico, así como prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

3 Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua castela, afianzando os 

coñecementos adquiridos, respectando as súas normas, adptándose ás distintas 

situacións de uso e valorándoa como un instrumento básico de comunicación que nos 

permite acceder a outros coñecementos, desenvolvernos como individuos e sociedade, 

e enriquecer a nosa cultura. 

4 Comprender e analizar, oralmente e por escrito, distintos tipos de textos, extraendo as 

ideas principais e secundarias, expresándoas de xeito correcto e valorándoas 

criticamente.  

5 Procurar en distintos fontes e soportes información, aprender a seleccionala e tratala 

para elaborala de xeito correcto, persoal e autónomo, sendo capaz de manifestar unha 

opinión crítica e fundamentada acerca do seu contido.  

6 Coñecer e valorar a través do estudo da literatura e os seus textos as distintas 

manifestacións artísticas da nosa cultura, desenvolvendo a propia sensibilidade artística 

e literaria, así como o criterio estético.  
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7 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

8 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico  

9 Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia e España, participar na súa conservación e mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

3.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

3.1.- 1ºESO 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª, 2ª, 3ª 

Avaliac. 

B1 

BLOQUE 1: COMUNIACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR. 

    

 

B1.1 
Escoita activa e observación das normas 

básicas que favorecen a comunicación. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 10,11, 

12 

 

  

 

B1.2 

Participación en debates, coloquios e 

conversas espontáneas respectando as 

normas básicas de interacción, intervención e 

cortesía que regulan estas prácticas orais. 

 

B1.3 

Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non verbais. 

 

B1.4 

Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais, e avaliación progresiva. 

 

 B1.5 

Creación de textos orais e audiovisuais que 

reproduzan situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

   

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
   

 B2.2 
Utilización progresivamente autónoma da 

biblioteca escolar e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como fonte 
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de obtención de información. Educación para 

o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

 

Os contidos da táboa anterior traballaranse durante todo o curso de maneira conxunta cos bloques 2, 3 

e 4, polo que as sesións están incluídas nas táboas das avaliacións correspondentes. 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

1ª 

Avaliac. 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e de ámbito social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

 

Set., 

out 

32 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co educativo ou 

escolar e co social. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1.  

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo. 

A palabra. 

 

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 
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B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o uso 

da lingua. 

x 

 

2 

 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e de ámbito social. 

 

3,4 

Nov., 

dec 
25 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co educativo ou 

escolar e co social. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1.  

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante. 

 

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o uso 

da lingua. 

x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

3 B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

1, 2,3,4 Dec. 5  
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B4.2. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

x 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 

Avaliac. 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

4 

 

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e de ámbito 

social. 

4, 5 

Xan, 

feb 

 

30 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co 

educativo ou escolar e co social. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B3.1.  

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, pronome, verbo. 

 

1,2,3,4,5 

 

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

 

B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o 

uso da lingua. 

x 
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B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

 

5 

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e de ámbito 

social. 

6,7,8 

 

Feb, 

mar 

 

24 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co 

educativo ou escolar e co social. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B3.1.  

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, pronome, verbo, 

adverbio. 

1,2,3,4,5,6,7  

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

1,2,3,4,5,6,7,8  

B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o 

uso da lingua. 

 x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

6 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española 

e universal, e da literatura xuvenil, como 

fonte de pracer, de enriquecemento persoal 

e de coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

5, 6, 7, 8 Marzo  3 

 

B4.2. Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos utilizando as 
x 
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convencións formais do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

3ª 

Avaliac. 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

7 

 

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e de ámbito 

social. 

9, 10 

Abril, 

maio 

 

23 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co 

educativo ou escolar e co social. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B3.1.  

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, pronome, verbo, 

adverbio, preposición, conxunción e 

interxección. 

1,2,3,4,5,6,7,  

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9, 10 
 

B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o 

uso da lingua. 

  

B3.4. 

Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

7, 10 x 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
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8 

 

 

B2.1 

Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos escritos de ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e de ámbito 

social. 

11 12 

 

Maio, 

xuño 

24 

 

B2.3 

Coñecemento e uso das técnicas e 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

 

B2.4 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, co 

educativo ou escolar e co social. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B3.2. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o 

seu valor social e a necesidade de cinguirse 

a elas para conseguir unha comunicación 

eficaz. 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9, 10 
 

B3.3. 

Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre o 

uso da lingua. 

  

B3.4. 

Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

7, 10  

B3.5. 

Recoñecemento, uso e explicación dos 

recursos de modalización en función da 

persoa que fala ou escribe. Expresión da 

obxectividade e da subxectividade a través 

das modalidades oracionais e as referencias 

internas ao emisor e ao receptor nos textos. 

8, 9  

B3.6. 

Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos 

que se utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no 

centro docente, e relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais. 

11, 12  
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B3.7. 

Recoñecemento da diversidade lingüística 

propia do ámbito persoal, social e 

mediático. 

  

B3.8. 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada. 

 x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

9 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura 

española e universal, e da literatura xuvenil, 

como fonte de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

 

 

9, 10, 11, 12 

Xuño 4 

 

B4.2. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos utilizando as 

convencións formais do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

x 

 

3.2.- 2ºESO 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª, 2ª, 3ª 

Avaliac. 

B1 

BLOQUE 1: COMUNIACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR. 

    

 

B1.1 

Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación co ámbito de uso: 

ámbito persoal, educativo ou escolar, e 

social. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 10,11, 

12 

 

  

 

B1.2 

Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa finalidade: 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e textos argumentativos. Diálogo. 

 

B1.3 
Escoita activa e cumprimento das normas 

básicas que favorecen a comunicación. 
 

B1.4 Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias para a 
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produción e a avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non verbais. 

 B1.5 

Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais, e avaliación progresiva. 

   

 B1.6 

Participación en debates, coloquios e 

conversas espontáneas respectando as 

normas básicas de interacción, intervención e 

cortesía que regulan estas prácticas orais. 

   

 B1.7 

Creación de textos orais e audiovisuais que 

reproduzan situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

   

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
   

 B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

   

 B2.3 

Utilización progresivamente autónoma da 

biblioteca escolar e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como fonte 

de obtención de información. Educación para 

o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

   

 B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

   

 B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

   

 

 

Os contidos da táboa anterior traballaranse durante todo o curso de maneira conxunta cos bloques 2, 3 

e 4, polo que as sesións están incluídas nas táboas das avaliacións correspondentes. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

1ª 

Avaliac. 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

1 

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

1, 2 

 

Set., 

out 

32 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.6 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1 

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e interxección. 

 

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.6 

Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

x 
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2 

 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

3,4 

Nov., 

dec 
25 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.6 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1 

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e interxección. 

 

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.3 

Comprensión e interpretación dos 

compoñentes do significado das palabras: 

denotación e connotación. 

 

B3.8 

Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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B3.9 
Recoñecemento da diversidade lingüística 

propia do ámbito persoal, social e mediático. 
  

B3.10 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

 x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

3 

B4.1 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 
1, 2,3,4 Dec. 5 

 

B4.2 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos, utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

x 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

2ª 

Avaliac. 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

4 

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

5, 6 

 

Xan., 

feb 

30 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 
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B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.6 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1 

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e interxección. 

 

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.7 

Recoñecemento, uso e explicación dos recursos 

de modalización en función da persoa que fala 

ou escribe. Expresión da obxectividade e a 

subxectividade a través das modalidades 

oracionais e as referencias internas ao emisor. 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

7,8 

Feb., 

marz. 
24 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.6 Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES  SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020/ 2021 
 

19 

 

 

5 

 

argumentativos, e escritura de textos 

dialogados. 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.1 

Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e interxección. 

 

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.7 

Recoñecemento, uso e explicación dos recursos 

de modalización en función da persoa que fala 

ou escribe. Expresión da obxectividade e a 

subxectividade a través das modalidades 

oracionais e as referencias internas ao emisor. 

 

 B3.10 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

   x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

6 

B4.1 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 
5, 6,7,8 Marzo 3 

 

B4.2 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos, utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

x 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Bloque Contido Mes Sesións 
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3ª 

Avaliac. 

Tema 

/ 

U.D. B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

 

7 

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

9, 10 

 

Abril, 

maio  

23 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

 

B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.4 
Coñecemento reflexivo das relacións 

semánticas que se establecen entre as palabras 
x 

 

 

 

 

 

 

8 

 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.1 

Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión de textos 

escritos. 

 

11,12 

Maio, 

xuño 
14 

 

B2.2 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

B2.4 

Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización 

da información, redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 
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B2.5 

Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B3.2 

Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B3.5 

Observación, reflexión e explicación dos 

cambios que afectan o significado das palabras: 

causas e mecanismos. Metáfora, metonimia, 

palabras tabú e eufemismos. 

 

B3.10 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

x 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

9 

B4.1 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

9, 

10,11,12 
 Xuño 14 

 

B4.2 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos, utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

x 

3.3.- 3ºESO 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª, 2ª, 3ª 

Avaliac. 

B1 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR 

E FALAR.  

    

 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación co ámbito de uso: 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 10,11, 

12 
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B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa finalidade: 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

 

 

B1.3. Observación, reflexión, comprensión e 

valoración do sentido global dos debates, os 

coloquios e as conversas espontáneas, da 

intención comunicativa de cada 

interlocutor/a, e aplicación das normas 

básicas que os regulan 

 

B1.4. Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias para a 

produción e a avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non verbais. 

 

 

B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, prácticas orais 

formais e informais, e avaliación progresiva. 
  

 

 

B1.6. Participación en debates, coloquios e 

conversas espontáneas respectando as 

normas básicas de interacción, intervención e 

cortesía que regulan estas prácticas orais. 

 

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
   

 B2.4. Utilización progresivamente autónoma da 

biblioteca escolar e das tecnoloxías da 

información e da comunicación como fonte 

de obtención de información. Educación para 

o uso, o tratamento e a produción de 

información. 

   

 B2.5. Coñecemento e uso das técnicas e estratexias 

para a produción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión do texto. A escritura como proceso. 

   

 

Os contidos da táboa anterior traballaranse durante todo o curso de maneira conxunta cos bloques 2, 3 

e 4, polo que as sesións están incluídas nas táboas das avaliacións correspondentes, así coma as probas 

de avaliación. 
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O bloque 2 avaliarase nas lecturas que se fan dos libros establecidos (B 2.1, B2.3, B2.4 e B2.5) e nos 

traballos escritos, así coma nas respostas ás probas escritas que supoñan a asimilación deses contidos; o 

bloque 1 avaliarase tendo en conta as intervencións na aula durante cada avaliación e a exposición oral 

dun traballo que trate un tema do currículo. 

 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

1 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

Set. 

Out. 

 x 

B4.3. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

1 

Set. 

2  

B 4.2. Aproximación aos xéneros literarios e ás obras 

máis representativas da literatura española da 

Idade Media a través da lectura e explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, textos 

completos. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

a. Os xéneros e subxéneros literarios. 

b. A lírica dende os seus inicios ata o século XV. 

c. A narrativa en verso: mester de xograría e 

clerecía. 

d. A narrativa en prosa e o teatro medieval. 

 

1,2,3,4 e 

Apéndice 

 

Set. 

Out 

30  

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos. 

 x 
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1ª 

Avaliac. 

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

 

 

2 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

1, 2,3,4 

Nov 16 

 

B2.3. Actitude progresivamente crítica e reflexiva 

ante a lectura organizando razoadamente as 

ideas e expóndoas, respectando as ideas das 

demais persoas. 

 

B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos 

dialogados. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B 3.9 Coñecemento das orixes históricas da realidade 

plurilingüe de España, e valoración como fonte 

de enriquecemento persoal e como mostra da 

riqueza do noso patrimonio histórico e cultural. 

1 

 

B 3.10 Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

B 3.11 Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

 

 

 

 

3 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.8. Interese crecente pola composición escrita 

como fonte de información e aprendizaxe e 

como xeito de comunicar sentimentos, 

experiencias, coñecementos e emocións. 
1, 2,3,4 

Nov, 

dec 
16 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  
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B 3.2 Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

 

B 3.1 Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: substantivo, adxectivo, 

determinante, pronome e adverbio. 

 

B 3.3 Recoñecemento, uso e explicación dos 

elementos constitutivos da palabra. 

Procedementos para formar palabras. 

 x 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª eval. 

 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

4 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

 

Xane. 

 x 

B4.3 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos utilizando as 

convencións formais do xénero e con intención 

lúdica e creativa. 

 

5,6,7,8  

 

 

Xane. 

e feb. 

25 

 

B 4.2 Aproximación aos xéneros literarios e ás obras 

máis representativas da literatura española do 

Renacemento a través da lectura e explicación 

de fragmentos significativos e, de ser o caso, 

textos completos. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

a. Celestina 

b. A lírica renacentista: Garcilaso, Fray Luis e 

San Juan. 

c. A prosa renacentista: Lazarillo de Tormes. 

 

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos. 

 x 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES  SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020/ 2021 
 

26 

 

 

 

5 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

B2.8. Interese crecente pola composición escrita 

como fonte de información e aprendizaxe e 

como xeito de comunicar sentimentos, 

experiencias, coñecementos e emocións. 

    

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

B 3.1 Recoñecemento, uso e explicación das 

categorías gramaticais: verbo, preposición, 

conxunción e interxección. 

5  

 

 

 

 

 

Feb. 

Mar. 

 

 

 

16 

 

B 3.2 Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

para conseguir unha comunicación eficaz. 

5,6, 7, 8 

 

 

B 3.4 Recoñecemento, identificación e explicación do 

uso dos grupos de palabras (nominal, 

adxectival, preposicional, verbal e adverbial) e 

das relacións que se establecen entre os 

elementos que os conforman no marco da 

oración simple. As frases e os seus tipos. A 

cláusula e a súa modalidade. 

 

 

 

2,5, 6,7 

 

B 3.5 Recoñecemento, uso e explicación dos 

elementos constitutivos da cláusula simple: 

suxeito, predicado e complementos. Oracións 

impersoais, activas e pasivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  

    

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar. 

 

 

 

 

16 

 

B2.3. Actitude progresivamente crítica e reflexiva 

ante a lectura organizando razoadamente as 

ideas e expóndoas, respectando as ideas das 

demais persoas. 

 

B2.6. Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
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argumentativos e escritura de textos 

dialogados. 

5, 6, 7, 8 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B 3.7 Recoñecemento, uso e explicación dos recursos 

de modalización en función da persoa que fala 

ou escribe. Expresión da obxectividade e a 

subxectividade a través das modalidades 

oracionais e as referencias internas ao emisor e 

ao receptor nos textos. 

 

B 3.8 Explicación progresiva da coherencia do 

discurso, tendo en conta as relacións 

gramaticais e léxicas que se establecen no 

interior do texto e a súa relación co contexto. 

 

8 

 

B 3.6 Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

x 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

3ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

7 

B4.1 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

 

 

 

Abril, 

maio 

18 

x 

B 4.2 Aproximación aos xéneros literarios e ás obras 

máis representativas da literatura española do 

Barroco a través da lectura e explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, textos 

completos. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

Cervantes. 

 

 

 

9,10,11,12 
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Lírica barroca: Góngora e Quevedo. 

Prosa e teatro barroco. Lope de Vega. 

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos. 

x 

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

 

 

8 

B 3.6 Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

8 Maio 16 

 

B 3.8, Explicación progresiva da coherencia do 

discurso, tendo en conta as relacións 

gramaticais e léxicas que se establecen no 

interior do texto e a súa relación co contexto. 

 

B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
 

B2.1. Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias necesarias para a comprensión de 

textos escritos. 

 

 

 

 

9 

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

8, 9, 10, 

11, 12 

Maio, 

xuño 
16 

 

B2.3 Actitude progresivamente crítica e reflexiva 

ante a lectura organizando razoadamente as 

ideas e expóndoas, respectando as ideas das 

demais persoas. 

 

B2.6 Produción de textos escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

 

B2.7 Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de textos 

dialogados. 

x 

 

3.4.- 4ºESO 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª, 2ª, 3ª 

Avaliac. 

B1 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR 

E FALAR.  

    

 

B1.1. Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación co ámbito de uso: 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

1,2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 10,11, 

12 

 

  

 

B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de 

textos orais en relación coa súa finalidade: 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

 

B1.3. Observación e comprensión do sentido global 

de debates, coloquios, entrevistas e 

conversas espontáneas, da intención 

comunicativa de cada interlocutor/a e 

aplicación das normas básicas que regulan a 

comunicación. 

 

B1.4. Coñecemento e uso progresivamente 

autónomo das estratexias necesarias para a 

produción de textos orais. 

 

 

B1.5. Valoración da lingua oral como instrumento 

de aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como 

ferramenta para regular a conduta. 
  

 

 

B1.6. Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en público e 

dos instrumentos de autoavaliación en 

prácticas orais formais ou informais. 

 

 B1.7. 

Coñecemento, comparación, uso e valoración 

das normas de cortesía da comunicación oral 

que regulan as conversas espontáneas e 

outras prácticas discursivas orais propias dos 

medios de comunicación. Debate. 

   

 B1.8. 

Creación de textos orais e audiovisuais que 

reproduzan situación reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

   

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
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 B2.1. Coñecemento e uso progresivo de técnicas e 

estratexias de comprensión escrita. 
   

 B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e 

valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

   

 B2.4. Actitude progresivamente crítica e reflexiva 

ante a lectura. 
   

 B2.5. Utilización progresivamente autónoma das 

bibliotecas e das tecnoloxías da información e 

da comunicación como fontes de obtención 

de información. 

   

 B2.6. Coñecemento e uso das técnicas e as 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, 

organización da información, redacción e 

revisión. 

   

 B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais 

propios dos ámbitos persoal, educativo, social 

e laboral. 

    

 B2.9. Interese pola composición escrita como fonte 

de información e aprendizaxe, como forma 

de comunicar as experiencias e os 

coñecementos propios, e como instrumento 

de enriquecemento persoal e profesional. 

    

 

Os contidos da táboa anterior traballaranse durante todo o curso de maneira conxunta cos  demais 

bloques, polo que as sesións están incluídas nas táboas das avaliacións correspondentes, así coma as 

probas de avaliación. 

 

O bloque 2 avaliarase nas lecturas que se fan dos libros establecidos e nos traballos escritos, así coma 

nas respostas ás probas escritas que supoñan a asimilación deses contidos; o bloque 1 avaliarase tendo 

en conta as intervencións na aula durante cada avaliación e a exposición oral dun traballo que trate un 

tema do currículo. 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     
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1ª 

Avaliac. 

1 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

 

 

 

 

Set. 

Out 

 x 

B4.3. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións formais do xénero e 

con intención lúdica e creativa. 

1,2,3,4 e 

Apéndice 
32 

 

B 4.2. Aproximación ás obras máis representativas da 

literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, obras 

completas. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

a. A literatura do século XVIII. 

b. A literatura do século XIX: Romanticismo, 

Realismo e Naturalismo. 

c. Modernismo e Xeración do 98. 

 

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos e cita adecuada destas. 

x 

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

2 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e 

valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

1, 2,3,4 

Nov 

  

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

16 

 

B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais 

propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B 3.1 Observación, reflexión e explicación dos valores 

expresivos e do uso das categorías gramaticais, 
1,2  
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con especial atención ao adxectivo, aos tipos de 

determinantes e aos pronomes. 

B 3.3 Observación, reflexión e explicación do uso 

expresivo dos prefixos e sufixos, recoñecendo 

os que teñen orixe grega e latina, explicando o 

significado que lle achegan á raíz léxica e a súa 

capacidade para a formación e a creación de 

novas palabras. 

 

B 3.4 Observación, reflexión e explicación dos niveis 

de significado de palabras e expresións no 

discurso oral ou escrito. 

  

B 3.5 Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre a 

normativa e o uso non normativo das palabras, 

e interpretación das informacións lingüísticas 

que proporcionan os dicionarios da lingua 

(gramaticais, semánticas, rexistro e uso). 

  

3 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 

3,4,5 
Nov. 

Dec. 
16 

 

B 3.1 Observación, reflexión e explicación dos valores 

expresivos e do uso das categorías gramaticais, 

con especial atención aos pronomes e 

adverbios.  

 

B 3.2 Observación, reflexión e explicación dos valores 

expresivos e do uso das formas verbais en 

textos con diferente intención comunicativa. 

 

B 3.6 Observación, reflexión e explicación dos límites 

sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta, das palabras que relacionan os 

grupos que forman parte desta e dos seus 

elementos constitutivos. 

 

B 3.7 Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

na escritura para obter unha comunicación 

eficiente. 

x 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
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Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido 

Referencia 

Libro 

texto 

Mes Sesións 
Probas 

avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

4 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

 

 x 

B4.3. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións formais do xénero e 

con intención lúdica e creativa. 

 

5,6,7,8  

 

 

 

 

Xan. 

Feb. 

 

 25 

 

B 4.2. Aproximación ás obras máis representativas da 

literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, obras 

completas. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

a. Novecentismo e vangardas. 

b. Xeración do 27. 

c. Poesía e teatro de Posguerra. 

 

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos e cita adecuada destas. 

x 

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

5 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e 

valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

 

5,6,7,8  

 

Feb., 

marz 

  

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 
16 

 

B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais 

propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 
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B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA   

B 3.4 Observación, reflexión e explicación dos niveis 

de significado de palabras e expresións no 

discurso oral ou escrito. 

5,6 

 

B 3.6 Observación, reflexión e explicación dos límites 

sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta, das palabras que relacionan os 

grupos que forman parte desta e dos seus 

elementos constitutivos. Yuxtaposición, 

coordinación e subordinación substantiva. 

 

6 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 

6, 7, 8 Marz. 16 

 

B 3.5 Manexo de dicionarios e outras fontes de 

consulta en papel e formato dixital sobre a 

normativa e o uso non normativo das palabras, 

e interpretación das informacións lingüísticas 

que proporcionan os dicionarios da lingua 

(gramaticais, semánticas, rexistro e uso). 

 

B 3.6 Observación, reflexión e explicación dos límites 

sintácticos e semánticos da oración simple e a 

composta, das palabras que relacionan os 

grupos que forman parte desta e dos seus 

elementos constitutivos. Subordinación 

adxectiva, adverbial. Oración bipolar. 

 

B 3.7 Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

na escritura para obter unha comunicación 

eficiente. 

 

B 3.10 Coñecemento dos rexistros e dos factores que 

inciden no uso da lingua en distintos ámbitos 

sociais, e valoración da importancia de utilizar o 

rexistro adecuado segundo as condicións da 

situación comunicativa. 

 

B 3.11 Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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B 3.12  Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

x 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

7 

B4.1. 

Lectura libre de obras da literatura española e 

universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios gustos e 

intereses literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

 

 

 x 

B4.3. 

Redacción de textos de intención literaria a 

partir da lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións formais do xénero e 

con intención lúdica e creativa. 

 

9,10,11,12  

 

 

 

 

Abr., 

maio 

 

 18 

 

B 4.2. Aproximación ás obras máis representativas da 

literatura española desde o século XVlll aos 

nosos días a través da lectura e a explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, obras 

completas. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

a. Narrativa de Posguerra e actual. 

b. Lírica e teatro actuais. 

c. Literatura Hispanoamericana. 

 

B 4.4 Consulta e utilización de fontes e recursos 

variados de información para a realización de 

traballos e cita adecuada destas. 

x 

 
B2 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR  
    

8 

B2.2. Lectura comprensiva, interpretación e 

valoración de textos escritos en relación cos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 

 

9,10,11,12  
Maio 16  
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B2.3. Lectura, comprensión, interpretación e 

valoración de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e 

dialogados. 

 

B2.7. Produción de textos escritos e audiovisuais 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

 

B2.8. Produción de textos escritos e audiovisuais 

propios dos ámbitos persoal, educativo, social e 

laboral. 

 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA  

B 3.7 Coñecemento, uso e valoración das normas 

ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de cinguirse a elas 

na escritura para obter unha comunicación 

eficiente. 

 

 

9 

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA 

9,10,11,12  

 

Maio, 

Xuño 
16 

 

B 3.8 Observación, reflexión, explicación e uso dos 

trazos característicos que permiten diferenciar 

e clasificar os xéneros textuais, con especial 

atención aos discursos expositivos e 

argumentativos. 

 

B 3.9 Observación, reflexión e explicación do uso de 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais (substitucións pronominais) como 

léxicos (elipses e substitucións mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

x 

3.5.- 1ºBAC 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

1 B4.1. 

Estudo das obras máis representativas da 

literatura española ata a Idade Media, a través 

da lectura e a análise de fragmentos e obras 

significativas. 

 
set., 

out, 
30  
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1ª 

Avaliac. 

B4.2. 

Análise de fragmentos ou obras completas 

significativas da Idade Media, identificando as 

súas características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento, o xénero 

ao que pertence e a obra do/da autora, e 

constatando a evolución histórica de temas e 

formas. 

  

B4.3. 

Desenvolvemento da autonomía de lectura e 

aprecio pola literatura como fonte de pracer e 

de coñecemento doutros mundos, tempos e 

culturas. 

 x 

B4.4. 

Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas da Idade Media, detectando as 

ideas que manifestan a relación da obra co seu 

contexto histórico, artístico e cultural. Reflexión 

e superación de estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

 x 

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

2 

B2.1 A comunicación escrita no ámbito educativo.  

nov. 16 

 

B2.2. 
Comprensión, produción e organización de 

textos expositivos escritos do ámbito educativo. 
  

B2.3. 

Comprensión, produción e organización de 

textos escritos procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros informativos, e de 

opinión e publicidade. 

  

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

 

 

 

 

 

 

3 

B3.1.  
Substantivo: caracterización 

morfolóxica,sintáctica e semántica. 
 

 

 

 

 

 

nov, 

dec 

 

 

 

 

18 

 

B3.2. 
Adxectivo: caracterización morfolóxica, 

sintáctica e semántica. 
 

B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal.  

B3.4. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais.  

B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos.  

B3.6. 
Recoñecemento das diferenzas entre pronomes 

e determinantes. Relacións gramaticais. 
 

B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais.  
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B3.8. 
Preposicións, conxuncións e interxeccións: 

tipoloxía e valores gramaticais. 
 

 

 B3.12. 

Procedementos para a obtención, o tratamento 

e a avaliación da información procedente de 

fontes impresas e dixitais. Educación para o uso, 

o tratamento e a produción de información. 

  x 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

4 

B4.1. 

Estudo das obras máis representativas da 

literatura española no Renacemento e Barroco, 

a través da lectura e a análise de fragmentos e 

obras significativas. 

 

Xan., 

feb, 
30 

 

B4.2. 

Análise de fragmentos ou obras completas 

significativas española no Renacemento e 

Barroco, identificando as súas características 

temáticas e formais en relación co contexto, o 

movemento, o xénero ao que pertence e a obra 

do/da autora, e constatando a evolución 

histórica de temas e formas. 

  

B4.3. 

Desenvolvemento da autonomía de lectura e 

aprecio pola literatura como fonte de pracer e 

de coñecemento doutros mundos, tempos e 

culturas. 

 x 

B4.4. 

Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas española no Renacemento e 

Barroco, detectando as ideas que manifestan a 

relación da obra co seu contexto histórico, 

artístico e cultural. Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, crenzas, etc. 

 x 

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

5 

B2.1 A comunicación escrita no ámbito educativo. 

 
Feb.. 

marz 
10 

 

B2.2. 
Comprensión, produción e organización de 

textos expositivos escritos do ámbito educativo. 
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B2.3. 

Comprensión, produción e organización de 

textos escritos procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros informativos, e de 

opinión e publicidade. 

 

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

6 

B3.10. 
Observación, reflexión e explicación das formas 

de organización textual. 
 Marzo 15 x 

B3.11. 
Recoñecemento e explicación das propiedades 

textuais. Os seus procedementos. Modalidade. 

 

 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

  BLOQUE 1: falar     

7 

B4.1. 

Estudo das obras máis representativas da 

literatura española no século XVIII e XIX, a 

través da lectura e a análise de fragmentos e 

obras significativas. 

 

Abril, 

maio 
18 

 

B4.2. 

Análise de fragmentos ou obras completas 

significativas española no século XVIII e XIX, 

identificando as súas características temáticas e 

formais en relación co contexto, o movemento, 

o xénero ao que pertence e a obra do/da 

autora, e constatando a evolución histórica de 

temas e formas. 

  

B4.3. 

Desenvolvemento da autonomía de lectura e 

aprecio pola literatura como fonte de pracer e 

de coñecemento doutros mundos, tempos e 

culturas. 

  

B4.4. 
Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas española no século XVIII e XIX, 

detectando as ideas que manifestan a relación 
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3ª 

Avaliac. 

da obra co seu contexto histórico, artístico e 

cultural. Reflexión e superación de estereotipos 

de xénero, clase, crenzas, etc. 

B4.5. 

Planificación e elaboración de traballos 

educativo escritos ou presentacións sobre a 

literatura desde a Idade Media ata o século XlX, 

obtendo a información de fontes diversas e 

achegando un xuízo crítico persoal e 

argumentado con rigor. 

 x 

B4.6. 
Composición de textos escritos con intención 

literaria e conciencia de estilo. 
 x 

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

8 

B2.1 A comunicación escrita no ámbito educativo. 

 

 

Maio 

 
3 

 

B2.2. 
Comprensión, produción e organización de 

textos expositivos escritos do ámbito educativo. 
 

B2.3. 

Comprensión, produción e organización de 

textos escritos procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros informativos, e de 

opinión e publicidade. 

 

B2.4. 

Procedementos para a obtención, o tratamento 

e a avaliación da información procedente de 

fontes impresas e dixitais. Educación para o uso, 

o tratamento e a produción de información. 

   

B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

B3.9. 

Observación, reflexión e explicación das 

estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

 

Maio, 

xuño 
30 

 

9 

B3.13. 
Coñecemento e explicación da pluralidade 

lingüística de España. As súas orixes históricas. 
  

B3.14. 
Recoñecemento e explicación das variedades 

funcionais da lingua. 
  

B3.15. 

Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro, e 
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relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.16. 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

 x 

 

 

 

Os contidos da táboa seguinte serán avaliados a través dun traballo en grupo que será presentada polo 

alumnado na aula e del terá que tomar apuntamentos o resto do auditorio para despois responder por 

escrito a un exame de avaliación. 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

B1 

BLOQUE 1: COMUNIACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR. 

    

 

B1.1. Comunicación oral non espontánea no ámbito 

educativo: o seu proceso e a situación 

comunicativa. 

    

B1.2. Textos expositivos e argumentativos orais.     

B1.3. Xéneros textuais orais propios do ámbito 

educativo. 
    

B1.4. Comprensión e produción de textos orais 

procedentes dos medios de comunicación 

social. Recursos. 

    

 B2 
BLOQUE 2: COMUNIACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR. 
    

 B2.1. A comunicación escrita no ámbito educativo     

 B2.4. Procedementos para a obtención, o tratamento 

e a avaliación da información procedente de 

fontes impresas e dixitais. Educación para o uso, 

o tratamento e a produción de información. 

 

   

 

3.6.- 2ºBAC 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 
Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª, 2ª, 3ª 

Avaliac. 

B1 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR.  

    

 

B1.1. Comunicación oral non espontánea nos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional e 

empresarial. A súa caracterización. 

   

 

B1.2. Comprensión e produción de textos orais 

procedentes dos medios de comunicación 

social: xéneros informativos e de opinión. 

Publicidade. 

 

B1.3. Presentación oral: planificación, 

documentación, avaliación e mellora. 
 

 

Os contidos da táboa anterior traballaranse durante todo o curso de maneira conxunta cos  demais 

bloques, polo que as sesións están incluídas nas táboas das avaliacións correspondentes, así coma as 

probas de avaliación. 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

1 

B4.1. 

Estudo cronolóxico das obras máis 

representativas da literatura en español do 

século XX ata os nosos días. 

Modernismo e Xeración do 98. 

Vangardas, Novecentismo e Xeración do 27. 

 

set., 

out, 
17 

 

B4.2. 

Análise de fragmentos ou obras significativas do 

século XX ata os nosos días. 

El lector de Julio Verne. 

La Fundación. 

 x, x 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES  SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020/ 2021 
 

43 

 

B4.3. 

Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas do século XX ata os nosos días. 

Reflexión e superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

  

B4.4. 

Planificación e elaboración de traballos 

educativos escritos ou presentacións sobre 

temas, obras ou autores/as da literatura do 

século XX ata os nosos días. 

  

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

2 

B2.1 

Comunicación escrita nos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais. 

 

nov. 6 

 

B2.2. 
Análise e comentario de textos escritos do 

ámbito educativo. 
 x 

B2.3. 

Planificación, realización, revisión e mellora de 

textos escritos de diferentes ámbitos sociais e 

educativos. 

  

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

3 

B3.1.  
Análise e explicación do léxico castelán e dos 

procedementos de formación. 
 

nov, 

dec 

 

12 

 

B3.2. 
Substantivo: caracterización morfolóxica, 

sintáctica e semántica. 
 

B3.3. 
Adxectivo: caracterización morfolóxica, 

sintáctica e semántica. 
 

B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal.  

B3.5. Pronome: tipoloxía e valores gramaticais.  

B3.6. Determinantes: tipoloxía e usos.  

B3.7. 
Recoñecemento das diferenzas entre pronomes 

e determinantes: relacións gramaticais. 
 

B3.8. Adverbio: tipoloxía e valores gramaticais.  

B3.9. 
Preposicións, conxuncións e interxeccións: 

tipoloxía e valores gramaticais. 
  

B3.10. 

Observación, reflexión e explicación do 

significado das palabras. Denotación e 

connotación. 
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B3.11.  
Observación, reflexión e explicación das 

estruturas sintácticas simples.  
 x 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

4 

B4.1. 

Estudo cronolóxico das obras máis 

representativas da literatura en español do 

século XX ata os nosos días. 

Teatro da primeira e segunda metade do XX. 

Teatro actual. 

Lírica da segunda metade do XX. 

 

xan., 

feb, 
17 

 

B4.2. 

Análise de fragmentos ou obras significativas do 

século XX ata os nosos días. 

Romancero Gitano. 

Crónica de una muerte anunciada. 

 x, x 

B4.3. 

Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas do século XX ata os nosos días. 

Reflexión e superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

  

B4.4. 

Planificación e elaboración de traballos 

educativos escritos ou presentacións sobre 

temas, obras ou autores/as da literatura do 

século XX ata os nosos días. 

  

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

5 

B2.1 

Comunicación escrita nos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais. 

 

feb. 6 

x 

B2.2. 
Análise e comentario de textos escritos do 

ámbito educativo. 
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B2.3. 

Planificación, realización, revisión e mellora de 

textos escritos de diferentes ámbitos sociais e 

educativos. 

  

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

 

6 

B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrase verbal.     

B3.11.  

Observación, reflexión e explicación das 

estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

 

 

marzo 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

x 

B3.12. 

Observación, reflexión e explicación das formas 

de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. Intertextualidade. 

 

B3.13. 
Identificación e uso dos recursos expresivos que 

marcan a obxectividade e a subxectividade. 
 

B3.14. 
Observación, reflexión e explicación da deíxe 

temporal, espacial e persoal. 
 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro 

texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación Tema 

/ 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

 

3ª 

Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA     

7 

B4.1. 

Estudo cronolóxico das obras máis 

representativas da literatura en español do 

século XX ata os nosos días. 

Narrativa da segunda metade do século XX. 

Ensaio e periodismo. 

A Literatura hispanoamericana. 

 

abril 14 

 

B4.2. 
Análise de fragmentos ou obras significativas do 

século XX ata os nosos días. 
  

B4.3. 

Interpretación crítica de fragmentos ou obras 

significativas do século XX ata os nosos días. 

Reflexión e superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

  

B4.4. Planificación e elaboración de traballos 

educativos escritos ou presentacións sobre 
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temas, obras ou autores/as da literatura do 

século XX ata os nosos días. 

 B2 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER E 

ESCRIBIR 
    

8 

B2.1 

Comunicación escrita nos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais. 

 

maio 6 

 

B2.2. 
Análise e comentario de textos escritos do 

ámbito educativo. 
  

B2.3. 

Planificación, realización, revisión e mellora de 

textos escritos de diferentes ámbitos sociais e 

educativos. 

 x 

 B3 BLOQUE 3: COÑECEMENTO DA LINGUA     

 B3.1.  Análise e explicación do léxico castelán.     

 

9 

B3.11.  

Observación, reflexión e explicación das 

estruturas sintácticas simples e complexas. 

Conexións lóxicas e semánticas nos textos. 

 

 

maio 
7 

 

 

 

 

 

 

 

B3.12. 

Observación, reflexión e explicación das formas 

de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. Intertextualidade. 

 

B3.13. 
Identificación e uso dos recursos expresivos que 

marcan a obxectividade e a subxectividade. 
 

B3.14. 
Observación, reflexión e explicación da deíxe 

temporal, espacial e persoal. 
 

B3.15. 

Coñecemento e explicación do español actual. 

O español na rede. Situación do español no 

mundo. O español de América. 

    

B3.16. 

Participación en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, etc.) nos que 

se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

    

B3.17. 

Identificación e progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa 

integrada. 

   x 
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En 2º BAC hai que ter en conta unhas modificacións que propón a CIUGA para este curso nos temas de 

literatura. Trátase de modificar algúns dos títulos para agregar o nome dalgunha escritora que será 

revisada nas aulas.  Os novos títulos dos temas son os que aparecen a continuación:  

1. O Modernismo. Características xerais a través da figura de Rubén Darío e Delmira Agustini. 

2. A novela na xeración do 98: Baroja, Unamuno e Azorín. 

3. As traxectorias poéticas de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez. 

4. Evolución e características xerais da xeración do 27 a través dalgúns dos principais autores e autoras: 

Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda e Las Sinsombrero. 

5. O teatro español anterior á Guerra Civil: Lorca e Valle-Inclán. 

6. A poesía española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de 

Biedma e Gloria Fuertes. 

7. A novela española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Delibes, Camilo José Cela, 

Carmen Laforet e Luis Martín Santos. 

8. As figuras de Buero Vallejo e Alfonso Sastre no teatro español posterior á Guerra Civil. A renovación 

do teatro. 

9. A narrativa hispanoamericana da segunda metade do século XX. O boom da narrativa: Borges, 

Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. 

10. A narrativa peninsular dende 1975 ata os nosos días. Principales tendencias: Almudena Grandes, 

Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. 

 

3.7.- 3ºPMAR 

Avaliación UNIDADES  DIDÁCTICAS Temporalización Probas 

avaliación 

U. 

D. 

Bloque CONTIDO DE LINGUA CASTELÁ Mes Sesións  

 1ª  

AVALIACIÓN 

1 B2 Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

   

B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

 Setemb 

Outubr 

6 X 

B3 Coñecemento da lingua   
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B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e 

interxección. 

 

Setemb 

Outubr 

Novem 

Decem 

18 

B3.2. Coñecemento, uso e valoración 

das normas ortográficas e 

gramaticais, recoñecendo o seu 

valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas para conseguir 

unha comunicación eficaz. 

B4 Educación literaria    

B4.2. Aproximación aos xéneros 

literarios e ás obras máis 

representativas da literatura 

española da Idade Media ao 

Século de Ouro a través da 

lectura e explicación de 

fragmentos significativos e, de 

ser o caso, textos completos. 

Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

Decembro 9 X 

 Bloque CONTIDO DE LINGUA GALEGA   X 

 B2 Comunicación  escrita. Ler e 

escribir 

  

B2.5. Identificación do tema e dos 

subtemas, a estrutura 

comunicativa das mensaxes e a 

intención do emisor dos textos 

expositivos e explicativos. 

SetembDecembro 6 

B2.10. Produción, en soporte impreso 

ou dixital, de textos propios dos 

medios de comunicación, 

fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas e 

reportaxes. 

Outubrdecembro 6 

B2.12. Planificación, produción e 

revisión do texto con 

adecuación, coherencia, 

Setembdecembro 3 
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cohesión e respecto polas 

normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

B3 Funcionamento da lingua    

B3.1. Recoñecemento, explicación e 

uso de léxico amplo e preciso, 

con incorporación de 

fraseoloxía e de vocabulario 

temático. 

Setembdecem 3 X 

B3.2. Recoñecemento e 

identificación das categorías 

gramaticais. 

  

B3.3. Recoñecemento, explicación e 

uso dos procedementos de 

creación de palabras 

(derivación e composición). 

Setemboutubr 3 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en 

relación coa cohesión textual. 

Setembdecem 6 

B4 Lingua e sociedade   

B4.2. O plurilingüismo como 

expresión da riqueza cultural da 

humanidade e consciencia da 

necesidade e das 

potencialidades de 

enriquecemento persoal e 

colectivo do uso normalizado 

da lingua galega, 

Novembro 3 

B4.7. Situación sociolingüística e legal 

das linguas do Estado español. 

Novembro 3 

B5 Educación literaria    

B5.1. Identificación e comprensión 

das distintas épocas e períodos 

da literatura galega desde as 

súas orixes na Idade Media ata 

1916. 

Decembro 6 X 

B5.2. Selección, lectura autónoma e 

comentario de textos 

representativos da literatura 

Decembro 3 
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galega desde a Idade Media ata 

1916. 

 Bloque  CONTIDOS DE XEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

   

B1 O medio físico    

B1.1. Localización. Latitude e 

lonxitude 

Setemboutubr 6 X 

B2 O espazo humano   

B2.1. Organización política e 

territorial de España. 

Setemb 6 

B2.2. Sectores de actividade 

económica. 

Outubr  X 

B2.3. Sectores económicos en 

Europa, en España e en Galicia. 

Outubr 6 

B2.4. Sistemas económicos do 

mundo. 

Novem 3 

B2.5. Aproveitamento e futuro dos 

recursos naturais. 

Desenvolvemento sustentable. 

Novem 6 

B2.6. Recursos naturais e actividades 

agrarias 

Decem 6 X 

  B2.7. Pesca: tipos e problemática. Decem 3  

 

 

Avaliación UNIDADES  DIDÁCTICAS Temporalización Probas 

avaliación 

U. 

D. 

Bloque CONTIDO  DE LINGUA 

CASTELÁ 

Mes Sesións  

 2ª  

AVALIACIÓN 

2 B1 Comunicación oral. Escoitar 

e falar  

   

B1.2. Comprensión, interpretación 

e valoración de textos orais 

en relación coa súa 

finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

 Xaneiro 6  
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expositivos e 

argumentativos. 

B 2. Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

   

B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

Xaneir/febreir 3  

B3. Coñecemento da lingua 

B3.4. Recoñecemento, 

identificación e explicación 

do uso dos grupos de 

palabras (nominal, 

adxectival, preposicional, 

verbal e adverbial) e das 

relacións que se establecen 

entre os elementos que os 

conforman no marco da 

oración simple. 

Xaneir/febreir/marzo 12 x 

B3.8. Explicación progresiva da 

coherencia do discurso, 

tendo en conta as relacións 

gramaticais e léxicas que se 

establecen no interior do 

texto e a súa relación co 

contexto 

 

B4 Educación literaria    

 B4.2. Aproximación aos xéneros 

literarios e ás obras máis 

representativas da literatura 

española da Idade Media ao 

Século de Ouro a través da 

lectura e explicación de 

fragmentos significativos e, 

de ser o caso, textos 

completos. Reflexión e 

superación de estereotipos 

de xénero, clase, crenzas, 

etc. 

Marzo 6 x 
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 Bloque  CONTIDOS DE LINGUA 

GALEGA 

   

 B2 Comunicación escrita. Ler e 

escribir 

   

B2.9. Produción, en formato papel 

ou dixital, de textos propios 

da vida cotiá e das relacións 

sociais: convocatorias, actas 

de reunión e intervencións 

en foros. 

Xan/febrei/ marzo 3  

B2.12. Planificación, produción e 

revisión do texto con 

adecuación, coherencia, 

cohesión e respecto polas 

normas morfolóxicas, 

ortográficas e tipográficas. 

3  

B3 Funcionamento da lingua    

B3.2. Recoñecemento e 

identificación das categorías 

gramaticais. 

Xaneir/ Febreir 6 x 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación 

en relación coa cohesión 

textual. 

3 

B3.9.  Recoñecemento e uso 

reflexivo dos nexos e 

conectores textuais máis 

comúns, en particular os 

presentativos, 

secuenciadores de adición, e 

mais dos mecanismos de 

cohesión textual como a 

referencia interna de tipo 

léxico. 

3 

B4 Lingua e sociedade    

B4.4. A orixe e formación da 

lingua galega. Etapas da 

historia social da lingua 

galega desde os seus inicios 

ata 1916, e análise e 

comprensión das causas e 

Febreir 3 x 
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consecuencias dos feitos 

máis relevantes. 

B4.5. Situación sociolingüística do 

galego, observación da 

situación sociolingüística en 

canto a usos e actitudes no 

contorno máis próximo (aula 

e barrio), con aproximación 

aos prexuízos lingüísticos 

máis evidentes 

3 

B5 Educación literaria    

B5.1. Identificación e comprensión 

das distintas épocas e 

períodos da literatura galega 

desde as súas orixes na 

Idade Media ata 1916. 

Marzo 3 x 

 

B5.2. Selección, lectura autónoma 

e comentario de textos 

representativos da literatura 

galega desde a Idade Media 

ata 1916. 

3 

B5.5. Consultar fontes básicas de 

información e familiarizarse 

cos recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita 

axeitada destas.  

3  

 Bloque CONTIDOS DE XEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

   

 B2 O espazo humano    

 B2.8. Sector industrial. Rexións 

industrializadas do mundo. 

Xaneir/ Febreir 3 x 

B2.9. Actividades terciarias: 

transporte. 

3  

B2.10. Actividades terciarias: 

comercio. 

3  

B2.11. Turismo. 3  
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B2.12. Causas do desenvolvemento 

desigual no mundo. Débeda 

externa 

3  

B3 A historia   

B3.2. Fontes históricas.    3 x 

B3.3. Cambio e continuidade.   Marzo 3 

B3.6. Idade Moderna: concepto e 

datación. 

3 

 

 

Avaliación UNIDADES  DIDÁCTICAS Temporalización Probas 

avaliación 

U. D. Bloque CONTIDO DE LINGUA CASTELÁ  Mes Sesións  

 3ª  

AVALIACIÓN 

3 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Comunicación escrita. Ler e escribir    

B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos. 

 Abril, 

maio 

e 

xuño 

 

6  

B2.6. Produción de textos escritos e 

audiovisuais relacionados co ámbito 

persoal, educativo ou escolar, e social. 

6  

B3 Coñecemento da lingua Abril, 

maio 

e 

xuño 

6 x 

B3.5 y 

6. 

Recoñecemento, uso e explicación dos 

conectores textuais e dos principais 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

B4 Educación literaria    

B4.2. Aproximación aos xéneros literarios e ás 

obras máis representativas da literatura 

española da Idade Media ao Século de 

Ouro a través da lectura e explicación de 

fragmentos significativos e, de ser o caso, 

textos completos. Reflexión e superación 

de estereotipos de xénero, clase, crenzas, 

etc. 

Xuño 6 x 

B4.3. Redacción de textos de intención literaria 

a partir da lectura de textos utilizando as 

Xuño 3  
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convencións formais do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

Bloque  CONTIDO DE LINGUA   GALEGA    

B2 Comunicación escrita. Ler e escribir    

  B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, 

de textos expositivos do ámbito 

educativo a partir da información obtida 

na biblioteca ou outras fontes de 

documentación. 

Abril, 

maio 

e 

xuño 

 

3  

B2.13. Utilización das TIC para organizar os 

contidos, mellorar a presentación e 

corrixir erros 

6  

B3 Funcionamento da lingua    

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación 

coa cohesión textual. 

Abril, 

maio 

e 

xuño 

6  

B3.8. Recoñecemento das función sintácticas e 

das unidades que as desempeñan de cara 

á mellora da construción de textos orais 

e escritos con emprego dunha 

terminoloxía axeitada. 

Maio 

e 

xuño 

6 x 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos 

nexos e conectores textuais máis 

comúns, en particular os presentativos, 

secuenciadores de adición, e mais dos 

mecanismos de cohesión textual como a 

referencia interna de tipo léxico. 

6 

B4 Lingua e sociedade    

B4.5. Recoñecemento e valoración dos 

principais fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas, diastráticas e 

diafásicas da lingua galega e da función 

da lingua estándar, uso normalizado da 

variante dialectal propia da zona e 

utilización e valoración da variante 

estándar da lingua en situacións de 

carácter formal. 

abril 3 x 

B5 Educación literaria    
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B5.1. Identificación e comprensión das 

distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde as súas orixes na Idade 

Media ata 1916. 

xuño 3 x 

B5.2. Selección, lectura autónoma e 

comentario de textos representativos da 

literatura galega desde a Idade Media ata 

1916. 

3 

B5.5. Consultar fontes básicas de información 

e familiarizarse cos recursos das TIC para 

a realización de traballos e cita axeitada 

destas.  

3  

 Bloque CONTIDOS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA    

 B3 A historia    

B3.12. Descubertas xeográficas: Castela e 

Portugal. Conquista e colonización de 

América  

 3  

B3.7. Renacemento e Humanismo: alcance 

posterior. 

Abril 

e 

Maio 

6 X 

B3.8. Arte renacentista e barroca. 6 

B3.10. Estado moderno: monarquías 

autoritarias, parlamentarias e absolutas. 

6 

B3.11. Monarquías modernas: unión dinástica 

de Castela e Aragón. Posición de Galicia. 

xuño 6 x 

B3.13  Os conflitos europeos nos séculos XVI e 

XVII a través das políticas dos Austrias: 

reforma, contrarreforma e guerras de 

relixión; loita pola hexemonía e guerra 

dos Trinta Anos. 

6 

 

 

Contidos comúns a todas as unidades: 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS  

Temporalización 

Probas 

avaliación 

Tema/U.D Bloque Contido  de LINGUA CASTELÁ Mes Sesións 
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1ª, 2ª e 3ª 

avaliación 

 B1 BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: 

ESCOITAR E FALAR 

   

B1.1. Comprensión, interpretación e 

valoración de textos orais en relación 

co ámbito de uso: persoal, educativo 

ou escolar, e social. 

   

B1.3. Observación, reflexión, comprensión e 

valoración do sentido global dos 

debates, os coloquios e as conversas 

espontáneas, da intención 

comunicativa de cada interlocutor/a, e 

aplicación das normas básicas que os 

regulan 

   

B1.5. Coñecemento, uso e aplicación das 

estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso, 

prácticas orais formais e informais, e 

avaliación progresiva. 

   

B1.6. Participación en debates, coloquios e 

conversas espontáneas respectando as 

normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que regulan 

estas prácticas orais. 

   

B2 BLOQUE 2:COMUNICACIÓN ESCRITA: 

LER E ESCRIBIR 

   

B2.3. Actitude progresivamente crítica e 

reflexiva ante a lectura organizando 

razoadamente as ideas e expóndoas, 

respectando as ideas das demais 

persoas. 

   

B2.4. Utilización progresivamente autónoma 

da biblioteca escolar e das tecnoloxías 

da información e da comunicación 

como fonte de obtención de 

información. Educación para o uso, o 

tratamento e a produción de 

información. 

   

B2.5. Coñecemento e uso das técnicas e 

estratexias para a produción de textos 

escritos: planificación, obtención de 

datos, organización da información, 

   



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES  SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020/ 2021 
 

58 

 

redacción e revisión do texto. A 

escritura como proceso. 

B4 EDUCACIÓN LITERARIA    

B4.1. Lectura libre de obras da literatura 

española e universal, e da literatura 

xuvenil, como fonte de pracer, de 

enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo para lograr o 

desenvolvemento dos seus propios 

gustos e intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura 

   

B4.4. Consulta e utilización de fontes e 

recursos variados de información para 

a realización de traballos. 

   

  B2  Contido de LINGUA GALEGA    

  B 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E 

FALAR. 

   

B.1.3 Comprensión, interpretación e 

valoración de textos expositivos e 

argumentativos.  

   

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de 

escoita cunha actitude de interese, 

cooperación e respecto ante as 

intervencións orais, sobre todo en 

exposicións do profesorado ou do 

alumnado. 

   

B.1.6 Valoración das producións orais 

emitidas cunha fonética galega 

correcta e actitude crítica ante os 

prexuízos que se poidan asociar a ela. 

   

B1.7. Participación activa en situacións 

propias do ámbito educativo e de 

interese para o alumnado que xeren 

intercambio de opinión. 

   

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de 

técnicas e estratexias necesarias para 

falar en público: planificación do 

discurso nas prácticas orais formais e 

informais.  

   



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES  SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020/ 2021 
 

59 

 

B2 COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E 

FALAR. 

   

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e 

estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

   

B2.3. Comprensión e interpretación de 

textos propios dos medios de 

comunicación e distinción dos contidos 

informativos e das opinións en 

entrevistas, crónicas e reportaxes 

   

B2.4. Comprensión e interpretación dos 

textos propios do ámbito educativo, 

especialmente os expositivos e 

explicativos (enciclopedias, webs 

educativas e outros materiais de 

consulta). 

   

B3 FUNCIONAMENTO DA LINGUA    

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos 

dicionarios, das bibliotecas e doutras 

fontes de consulta en diferentes 

soportes, especialmente sobre 

cuestións de uso, de norma e como 

fonte de obtención de información. 
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4. Estándares  

1ºESO 

 
1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

             

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.1 

ccl 
Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 90%    10%   x x   

   

1 

  B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%        x x   

  

x 

 

 

  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%        x x   
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B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

 
B2.4 

B2.5 

B2.4 

 

B2.4.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100%   100%     x x   

   

 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%        x x   

   

 

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 90%    10%   x x   

   

 

B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%   10%     x x   

   

 

B3.3 B3.2 B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x  x 

 

x 

  

 

 

2 

B2.1  B2.1.1 
ccl 

Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 

90% 

   

10% 

 x x x   
   

  B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%     

x x 

x   

  

x 
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  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%     50%  50% x x   

   

B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

B2.4 

B2.5 

B2.4 

 

B2.4.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 

100% 

 
  

100% 

    x x   
   

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%       x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

90% 

   10%   x x   

   

B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%  10%     x x   

   

B3.3  B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x x x 

 

x 

  

                     

 B3.2  B3.1.2 ccl Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
100/%   50%  50%   x x      



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA/ IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

B4.1  B4.1.1 

ccec 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 

súas afeccións e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 

3  B4.2 B4.2.1 
ccec 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 

compañeiros e coas compañeiras. 
25%       100% x x   

   

 B4.2 B4.3 B4.3.1 

ccl/ ccec 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

100/%   100%     x x   

   

   B4.3.2 

csie/ ccec 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   
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2ª 

Aval 

    

Estándares de  

aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro 

(1) 

Criterios de  cualificación  

e  instrumentos de 

avaliación 

Temas 

transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.1 

ccl 
Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

4 

  B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%      x x   

  

x 

 

  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x   

   

B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

B2.4 B2.4 B2.4.1 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100%   100%     x x   
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B2.5   

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%       x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

 

90% 

 

   10%   x x   

   

B3.1  B3.1.3 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%  

10% 

   x x x   
   

B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

 

B3.3 B3.2 B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x  x 

 

x 

  

 

 

5 

B2.1  B2.1.1 
ccl 

Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

  B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%      

x 

x   

  

x 

 

  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x   
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B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

B2.4 

B2.5 

B2.4 

 

B2.4.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100%   

100% 

    x x   
   

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%       x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

 

90% 

 

   10%   x x   

   

B3.2  B3.1.2 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%  

10% 

   x x x   
   

B3.1  B3.1.3 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

B3.3  B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x x x 

 

x 

  

                     

 B3.2  B3.1.2 ccl Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
100/%   50%  50%   x x      
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adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

B4.1  B4.1.1 

ccec 

Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía 

obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións 

e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 

6  B4.2 B4.2.1 
ccec 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 

compañeiros e coas compañeiras. 
25%       100% x x   

   

 B4.2 B4.3 B4.3.1 

ccl/ ccec 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

100/%   100%     x x   

   

   B4.3.2 

csie/ ccec 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   
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3ª 

Aval 

    

Estándares de  

aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro 

(1) 

Criterios de  cualificación  

e  instrumentos de 

avaliación 

Temas 

transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.1 

ccl 
Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

 

7 

  B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%      x x   

  

x 

 

  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x   

   

B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

B2.4 B2.4 B2.4.1 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100%   100%     x x   
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B2.5   

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%       x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

 

90% 

 

   10%   x x   

   

B3.1  B3.1.3 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%  

10% 

    x x   
   

B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

B3.3 B3.2 B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x  x 

 

x 

  

 

B3.4 B3.3 B3.3.1 

ccl 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) 

e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa función na organización do 

contido do texto. 

50% 40%  50%  10%   x x   

   

 B2.1  B2.1.1 
ccl 

Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 
100% 90%    10%   x x   
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8   B2.1.2 

ccl 

Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle 

permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

100%     

 x 

x   

  

x 

 

  B2.1.3 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x   

   

B2.3  B2.3.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

20%     100%   x x   

 

x 

  

B2.4 

B2.5 

B2.4 

 

B2.4.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 

100% 

 
  

100% 

    x x   
   

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%       x x   

   

  

B2.4.3 

 

cmcct/cd 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que poden aparecer nos 

textos. 

50%     100%  x x x x x 

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

90% 

 

10% 

    x x   

   

B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   
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B3.3  B3.2.1 

cd 

Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para 

ampliar o seu vocabulario. 

100%       100% x x x x 

 

x 

  

B3.5 B3.4 B3.4.1 

csc/cl 

Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade 

identificando as modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación coa intención comunicativa do emisor. 

100% 90%    10%   x x   

   

B3.6 B3.5 B3.5.1 

ccl/caa 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

25%   100%     x x x x 

 

 

 

x 

  

B3.7 B3.6 B3.6.1 
csc 

Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do 

centro docente e do seu ámbito social próximo. 
50% 90%      10% x    

  

x 

 

B3.8 B3.7 B3.7.1 

caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50%   100%     x x   

 

 

x 

  

                     

 B3.2  B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100/%   50%  50%   x x   
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Os contidos do cadro que segue teranse en conta nos distintos temas partindo da observación directa das intervencións do alumnado, do caderno e 

dos traballos realizados nas distintas avaliacións. O peso deste bloque 1 e 2, fundamentalmente procedimental, será dun 10% da nota total da 

avaliación. 

 

B4.1  B4.1.1 

ccec 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 

súas afeccións e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 

9  B4.2 B4.2.1 
ccec 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos 

compañeiros e coas compañeiras. 
25%       

 

100% 

x x   
   

   B4.2.2 

 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación 

de sentimentos e emocións, respectando as producións 

das demais persoas. 

25%       x x   

 x  

 B4.2 B4.3 B4.3.1 

ccl/ ccec 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero con 

intención lúdica e creativa. 

100/%   100%     x x   

   

   B4.3.2 

csie/ ccec 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   

   

Te
m

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 
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Grao 

mínimo               

consec. 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1   B1.1.1 

ccl/csc 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

100%  80     

100% 

x x   

  

x 

 

 B1.2   B1.2.1 
ccl/csiee 

Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa 

participación. 
50%       x x   

   

B1.3   B1.3.1 

ccl/caa 

Coñece o proceso de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva a adecuación, a coherencia 

do discurso e a cohesión dos contidos. 

50%       x x   

   

  B1.3.2 

cd 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 

linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

50%       x x   

   

   B1.3.3 

caa 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir 

da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

20%       x x   

 

x 

  

B1.4   B1.4.1 ccl Realiza presentacións orais. 50%    100%    x x x x    

B1.5   B1.5.1 

csc 
Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 
50%       100% x x   
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B2.2  B2.2.1 

cd 

Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

 

20/% 
   50%   50% x x x x 

   

 
  B2.2.2 

cd 
Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou 

en versión dixital. 
100%       

100% 

x x x x 
   

 

  B2.2.3 

cd 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

20%         x x 

 

x 
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2ºESO 

 

 
1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.3 

ccec 
Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

 

  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   
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1 

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

 

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x x  

   

 B2.4 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

100%   100%     x x   

   

 
B2.5 

B2.6 B2.5 

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

90% 

  

10% 

    x x   
   

 

  B2.5.2 

ccec 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%      x x   

   

 

 

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100%    

10% 

  x x   

   

 
  B3.1.3 

ccl 
Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%      x x   

   

 
B3.7 B3.6 B3.6.1 

ccl 
Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 

tempos e modos verbais. 
100%      x x   

   

 B3.2 B3.1 B3.1.2 ccl Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
100%  10%     x x      
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adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

B3.6 B3.5 B3.5.1 

ccl 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) 

e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), e valora a súa función na organización do 

contido do texto. 

50% 90%  10%     x x   

   

2 

 

B2.1  B2.1.3 
ccec 

Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   

   

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%  
 

100% 

   x x x  

   

B2.4 

  

B2.4.2 

 
ccl Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 
100%       x x   
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lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

B2.5 

B2.6 B2.5 

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

 

90% 

  

10% 

 

    x x   
   

  B2.5.2 

ccec 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%      x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100%    

10% 

  x x   

   

  B3.1.3 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%      x x   

   

B3.7 B3.6 B3.6.1 
ccl 

Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 

tempos e modos verbais. 
100%      x x   

   

B3.2 B3.1 B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%  10%     x x   

   

B3.3 B3.2 B3.2.1 

ccl 

Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no 

significado das palabras dentro dunha frase ou un texto 

oral ou escrito. 

100%    
 

10% 

 

  x x   

   

B3.9 B3.8 B3.8.1 csc Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia. 50%             

B3.8 B3.7 B3.7.1 ccl Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
20/%   100%     x x      
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películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.10 B3.9 B3.9.1 

caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50%       100% x x   

 

 

x 

  

3 

B4.1  B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 

súas afeccións e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 B4.2 B4.2.1 

ccec 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas as épocas 

(música, pintura, cine, etc.). 

25%       100% x x   

   

  B4.3 B4.3.1 
ccl, csc 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       100% x x   

  

x 

 

   B4.3.2 

ccl 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en 

elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100/%       100% x x x  

   

 B4.2 B4.4 B4.4.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   
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2ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.3 

ccec 
Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

 

  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   

   

4 

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

 

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x x  
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 B2.4 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

100%   100%     x x   

   

 
B2.5 

B2.6 B2.5 

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

90% 

 

 

 

10% 

    x x   
   

 

  B2.5.2 

ccec 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%      x x   

   

 

B3.2 B3.1 B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100%    

10% 

  x x   

   

  B3.1.3 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%      x x   

   

B3.7 B3.6 B3.6.1 
ccl 

Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 

tempos e modos verbais. 
100%      x x   

   

5 B2.1  B2.1.3 
ccec 

Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 90%    10%   x x   
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  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   

   

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%  

 

100% 

   x x x  

   

B2.4 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

100%       x x   

   

B2.5 

B2.6 B2.5 

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

 

90% 

 
 

 

10% 

 

    x x   
   

  B2.5.2 

ccec 

Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 

expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 

modelo. 

100%      x x   

   

B3.2 B3.1 B3.1.2 ccl Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
100%      x x      
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adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100%   

 

10% 

 

  x x   

   

  B3.1.3 
ccl 

Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 

producións orais e escritas. 
100%      x x   

   

B3.7 B3.6 B3.6.1 
ccl 

Explica a diferenza significativa que implica o uso dos 

tempos e modos verbais. 
100%      x x   

   

B3.10 B3.9 B3.9.1 

caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50%       100% x x   

 

 

x 

  

6 

B4.1  B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 

súas afeccións e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 B4.2 B4.2.1 

ccec 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas as épocas 

(música, pintura, cine, etc.). 

25%       100% x x   

   

  B4.3 B4.3.1 
ccl, csc 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       100% x x   

  

x 
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3ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

   B4.3.2 

ccl 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en 

elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100/%       100% x x x  

   

 B4.2 B4.4 B4.4.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   

   

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B2.1  B2.1.3 

ccec 
Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 90%    10%   x x   
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  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   

   

7 

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

 

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%      x x x  

   

 B2.4 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

100%   100%     x x   

   

 
B2.5  

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

90% 

 

 

 

10% 

    x x   
   

 

B3.2 B3.1 B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   
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B3.4 B3.3 B3.3.1 

ccl 

Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e 

explica o seu uso concreto nunha frase ou nun texto oral 

ou escrito. 

100%    10%       

   

8 

 

B2.1  B2.1.3 
ccec 

Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e 

pona en relación co contexto. 
50% 

90% 

   

10% 

  x x   
   

  B2.1.4 

ccl 

Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas 

secundarias, comprendendo as relacións que se establecen 

entre elas. 

100%      x x   

  

 

 

  B2.1.5 

cmcct 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña diferentes matices semánticos e 

que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

100%      x x   

   

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e 

implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións 

implícitas. 

100%      x x   

 

 

  

  B2.2.2 

cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 

esquemas, etc. 

100%  

 

100% 

   x x x  

   

B2.4 

  

B2.4.2 

 

ccl 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as 

ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas. 

100%       x x   

   

B2.5  

B2.5.1 

 
ccl 

Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar 

ou educativo e social, imitando textos modelo. 
100% 

 

 
 

 

 
    x x   
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B3.2 B3.1 B3.1.2 

ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100% 

90% 

 

10% 

     x x   

   

B3.5 B3.4 B3.4.1 
ccec 

Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das 

palabras nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 
50%   10%   x x   

   

  B3.4.2 

ccec 
Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan 

o significado global das palabras: tabú e eufemismo. 
50%    

 

10% 

 

  x x   

   

B3.10 B3.9 B3.9.1 

caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50%       100% x x   

 

 

x 

  

9 

B4.1  B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 

súas afeccións e aos seus intereses. 

100/% 90%      10% x x   

   

 B4.2 B4.2.1 

ccec 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artísticas de todas as épocas 

(música, pintura, cine, etc.). 

25%       100% x x   

   

   B4.2.2 

caa 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao longo de diversos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade. 

100% 90%      100% x x   

 

x 
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Os contidos do cadro que segue teranse en conta nos distintos temas partindo da observación directa das intervencións do alumnado, do caderno e 

dos traballos realizados nas distintas avaliacións. O peso deste bloque 1 e 2, fundamentalmente procedimental, será dun 10% da nota total da 

avaliación. 

 

  B4.3 B4.3.1 
ccl, csc 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       100% x x   

  

x 

 

   B4.3.2 

ccl 

Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en 

elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100%       100% x x x  

   

 B4.2 B4.4 B4.4.1 

ccl, ccec 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

100%   100%     x x   

   

   B4.4.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50/%       100% x x   

   

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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B1.1   B1.1.1 

ccl 

Comprende o sentido global de textos orais propios do 

ámbito persoal, escolar/ educativo e social, identificando a 

estrutura, a información relevante e a intención 

comunicativa do/da falante. 

100%  80     

 

 

 

 

 

100% 

x x   

  

 

 

  B1.1.2 
ccl 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 
100%       x x   

   

  B1.1.3 
ccl 

Segue e interpreta instrucións orais respectando a 

xerarquía dada. 
100%       x x   

   

 B1.2   B1.2.1 

ccl 

Comprende o sentido global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando a información relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da 

falante, así como a súa estrutura e as estratexias de 

cohesión textual oral. 

100%       x x   

   

   B1.2.2 
ccl 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 
100%       x x   

   

  B1.2.3 

caa 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, 

lembra o contexto en que aparece, etc.). 

50%       x x   

 

x 

  

  B1.2.4 

caa, ccl 

Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, 

expositivos e argumentativos de forma clara, recollendo as 

ideas principais e integrando a información en oracións que 

se relacionen loxicamente e semanticamente. 

100%       x x   

   

B1.3  B1.3.1 ccl, csc Observa e analiza as intervencións particulares de cada 

participante nun debate tendo en conta o ton empregado, a 
20%       x x      
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linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara 

ás opinións das demais persoas. 

B1.4   B1.4.1 

csie 

Recoñece o proceso de produción de discursos orais 

valorando a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

20%       

 

100% 

x x x x 

   

  B1.4.2 

cd 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 

linguaxe non verbal e da xestión de tempos, e o emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

20%       x x x x 

   

  B1.4.3 

caa 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir 

da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas. 

25%       x x   

 

x 

  

B1.5   B1.5.1 ccl Realiza presentacións orais. 50%       x x x     

 

  B1.5.2 

csc 

Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, 

analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e espontáneos. 

50%       x x   

x x  

 
  B1.5.3 

ccl 
Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal 

da lingua nas súas prácticas orais. 
50%       

100% 

x x   
 

x 

  

 
  B1.5.4 

ccl 
Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 
100%       x x x  

   

 
B1.6 

B1.7  B1.6.1 
csc 

Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións do/da 

moderador/a en debates e coloquios. 
50%       x x x  

  

x 

 

   B1.6.2 csc, ccl Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as 

conversas orais axustándose á quenda de palabra, 
100%       x x x     
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3º ESO 

respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, 

escoitando activamente as demais persoas e usando 

fórmulas de saúdo e despedida. 

 

x 

 

x 

                     

 

B2.1  B2.1.1 
ccl 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función 

do obxectivo e o tipo de texto. 
50%       

100% 

x x   
   

  B2.1.2 
ccl 

Comprende o significado das palabras propias de nivel 

formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico. 
50%       x x   

   

B2.3  B2.3.1 

cd 

Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información 

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

 

20/% 
  50%  50%   x x  x 

 

x 

  

  B2.3.2 

cd 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

50%       100% x x  x 

 

x 

  

B2.4  B2.4.1 

csie 

Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 

borradores de escritura. 

50%     

50% 

  x x   

 

x 

  

B2.5  B2.5.3 

cmcct, cd 

Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais que poden aparecer nos 

textos. 

50%       x x   

 

x 

  

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       
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1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

             

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

100% 100% 80      x x   

   

    B4.2. B4.2.1 
ccec 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%       

 

100% 

x x   
   

    B4.4. B4.4.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
25%       x x   

   

   B4.3. B4.3.1 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

25% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

B.4.2   B4.5.1 ccl Le e comprende unha selección de textos literarios, en 

versión orixinal ou adaptados, e representativos da 
100%      x x      
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1 

  

  

  

literatura da Idade Media, identificando o tema, resumindo 

o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

    B4.5.2 

ccec 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100%      x x   

   

B.4.3  B4.6.1 

ccec/ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

70%   

 

50% 
 

50% 

  x x   

   

  B4.6.2 

caa/ccl 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

25%      x x   

   

B.4.4 B.4.7 B.4.7.1 

csiee/ccl 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias 

estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

70%    

100% 

   x x   

   

  B.4.7.2 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

100%       x x x x 

   

 

2 

B3.9   B3.8 B3.8.1 csc 

Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha 

das súas características diferenciais, comparando varios 

textos, recoñece as súas orixes históricas e describe algúns 

dos seus trazos diferenciais 

100% 

90% 

   
 

10% 

  x x   

   

    B3.8.2 csc 

Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e 

fóra de España. 
100%      x x   

   

B3.10 B3.9 B3.9.1 caa/ccl Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
20%   100%     x x  x    
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películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

B3.11 B3.10 B3.10.1 caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

25%   50%    50% x x   

   

 B2.8 B2.7 B2.7.1 
cmcct 

Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 
100%   100%     x x   

   

   B2.7.2 

ccl 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 

precisión. 

100% 
 

90% 

 

 

10% 

    x x   

   

 B3.2   B3.1.2 ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

3 

B3.1   B3.1.1 ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

B3.3   B3.2.1 ccl 

Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra 

(raíz e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da 

comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do 

seu vocabulario activo. 

100%      x x   
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    B3.2.2 ccl 

Explica os procedementos de formación de palabras, 

distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 

acrónimos. 

100%      x x   

   

 B2.2  B2.2.1 

ccl 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 

educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

100%      x x   

   

 B2.3  B2.3.1 
ccl 

Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
50% 

90% 

     

10% 

x x   
   

   B2.3.2 
ccl 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 

texto. 
100%      x x   

   

 

B2.6 

B2.7 B2.6 B2.6.3 

caa 

Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 

común, globalizan do a información e integrándoa en 

oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto resumido. 

100%    10%   x x   

   



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA/ IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

96 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

Aval 

    

Estándares de  

aprendizaxe  avaliables 

/Indicadores de logro 

(1) 

Criterios de  cualificación  

e  instrumentos de 

avaliación 

Temas 

transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

 

4 

  

  

  

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

100% 100% 80      x x   

   

    B4.2. B4.2.1 
ccec 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%       

 

100% 

x x   
   

    B4.4. B4.4.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
25%       x x   

   

         

 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA/ IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

97 

 

   B4.3. B4.3.1 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

25% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

B.4.2   B4.5.1 

ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios, en 

versión orixinal ou adaptados, e representativos da 

literatura do Renacemento, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

100%      x x   

   

    B4.5.2 

ccec 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100%      x x   

   

B.4.3  B4.6.1 

ccec/ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

70%   

 

50% 
 

50% 

  x x   

   

  B4.6.2 

caa/ccl 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

25%      x x   

   

B.4.4 B.4.7 B.4.7.1 

csiee/ccl 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias 

estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

70%    

100% 

   x x   

   

  B.4.7.2 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

50%       x x x x 
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5 

B3.1   B3.1.1 ccl 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

B3.2   B3.1.2 ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100%      x x   

   

B3.4 B3.3 B3.3.1 ccl 

Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o 

forman, e explica o seu funcionamento no marco da 

oración simple. 

100%      x x   

   

  B3.3.2 ccl 

Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico 

do verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos 

de palabras que poden funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos. 

100%      x x   

   

 B3.5 B3.4 B3.4.1 ccl 

Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos 

da cláusula simple, diferenciando suxeito e predicado e 

interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como 

unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do 

emisor. 

100%      x x   

   

   B3.4.2 caa 

Transforma cláusulas activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente e 

causa). 

100%      x x   

   

   B3.4.3 ccl 

Amplía cláusulas nun texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando os nexos adecuados e creando 

cláusulas novas con sentido completo. 

70%      x x   
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 B2.8 B2.7 B2.7.1 
cmcct 

Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 
100%   

100% 

    x x   
   

   B2.7.2 

ccl 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 

precisión. 

100%       x x   

   

 B3.6 B3.5 B3.5.1 

ccl 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) 

e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa función na organización do 

contido do texto. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

 B3.7 B3.6 B3.6.1 

ccl 

Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 

lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á 

audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito 

axente ou paciente, oracións impersoais, etc.). 

100%      x x   

   

 B3.8 B3.7 B3.7.1 

ccl 

Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención 

comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 

disposición de contidos. 

100%      x x   

   

 B2.2  B2.2.1 

ccl 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 

educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

100%      x x   
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3ª 

Aval 
    

Estándares de  

aprendizaxe  avaliables 

Criterios de  cualificación  

e  instrumentos de 

avaliación 

Temas 

transversais 

6   B2.2.2 

ccec 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

100%      x x   

   

 B2.3  B2.3.1 
ccl 

Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
50%      

10% 

x x   
   

   B2.3.2 
ccl 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 

texto. 
100%      x x   

   

 

B2.6 

B2.7 B2.6 B2.6.3 

caa 

Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 

común, globalizan do a información e integrándoa en 

oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto resumido. 

100%  10%     x x   
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/Indicadores de logro 

(1) 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

100% 100% 80      x x   

   

    B4.2. B4.2.1 
ccec 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%       

 

100% 

x x   
   

    B4.4. B4.4.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
25%       x x   

   

   B4.3. B4.3.1 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

25% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

B.4.2   B4.5.1 
ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios, en 

versión orixinal ou adaptados, e representativos da 

literatura do Renacemento, identificando o tema, 

100%      x x   
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7 

  

  

  

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

    B4.5.2 

ccec 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100%      x x   

   

B.4.3  B4.6.1 

ccec/ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

70%   

 

50% 
 

50% 

  x x   

   

  B4.6.2 

caa/ccl 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

25%      x x   

   

B.4.4 B.4.7 B.4.7.1 

csiee/ccl 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias 

estudadas, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

70%    

100% 

   x x   

   

  B.4.7.2 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

50%       x x x x 

   

 

 

 

 

8 

B3.2   B3.1.2 ccl 

Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 

textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 

adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais. 

100% 

 

90% 

  10% 

    x x   

   

B3.6 B3.5 B3.5.1 

ccl 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 

contraste e explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) 

e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e 

100%    10%   x x   
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 hiperónimos), valorando a súa función na organización do 

contido do texto. 

B3.8 B3.7 B3.7.1 

ccl 

Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención 

comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a 

disposición de contidos. 

100%      x x   

   

  B3.7.2 

ccec 

Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 

explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos 

que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos propios e alleos. 

100%      x x   

   

B.2.1.  B2.1.1 
ccl 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función 

do obxectivo e o tipo de texto. 
100%     

10% 

x x   
x   

9 

  B2.1.2 

ccl 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou 

dun texto que conteña matices semánticos e que favorezan 

a construción do significado global e a avaliación crítica. 

70%      x x   

   

B2.2  B2.2.1 

ccl 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 

educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a 

organización do contido, as marcas lingüísticas e o formato 

utilizado. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

  B2.2.2 

ccec 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización 

do contido. 

100%      x x   
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Os contidos que figuran a continuación serán tratados de forma procedimental ao longo de todo o curso. O seu peso será dun 10% no tocante aos 

traballos escritos (incluídos en cada tema) e un 5% as intervencións orais  (que serán tidas en conta para os efectos de redondeo da nota se son 

positivas e para baixala se son negativas). En cada avaliación, haberá exposicións en grupo que terán como apoio as novas tecnoloxías e irán 

acompañadas dun traballo escrito (valoraranse cun 10% da nota do tema no que estean aincluídas).  

B2.3  B2.3.1 
ccl 

Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
50%      

10% 

x x   
   

  B2.3.2 
ccl 

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 

texto. 
100%      x x   

   

B2.6 

  B2.6.3 

caa 

Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 

común, globalizan do a información e integrándoa en 

oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto resumido. 

100%      x x   

   

B2.6 

B2.7 B2.6 B2.6.1 

ccl 

Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, 

imitando textos modelo. 

70%   
 

 

 

 

100% 

 

 

    x x   

   

  B2.6.2 
ccl 

Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas 

argumentacións. 
50%       x x   

   

B2.8 B2.7 B2.7.1 
cmcct 

Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 
100%       x x   

   

  B2.7.2 

ccl 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 

precisión. 

100%       x x   
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Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

  

  

  

B1.1.    B1.1.1 
ccl 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 
50%  80     

 

 

 

 

 

100% 

x x   
   

  B1.1.2 

csc 

Comprende o sentido global de textos publicitarios, 

informativos e de opinión procedentes dos medios de 

comunicación, distinguindo a información da persuasión na 

publicidade e a información da opinión en noticias, 

reportaxes, etc., identificando as estratexias de enfatización 

e de expansión. 

100%       x x x  

   

  B1.1.3 

ccl 

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais 

e integrándoas con claridade en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

100%       x x   

   

  B1.2.    B1.2.1 
ccl 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 
50%       x x   

   

    B1.2.2 

ccl 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 

estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un 

punto de vista particular. 

100%       x x   
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B1.3.     B1.3.1 

csc 

Escoita, observa e explica o sentido global de debates, 

coloquios e conversas espontáneas identificando a 

información salientable, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada 

participante, así como as diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios comunicativos formais e os 

intercambios comunicativos espontáneos. 

50%       x x   

   

B1.4.  B1.4.1 

ccl 

Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando 

a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos contidos. 

50%    

100% 

   x x   

   

  B1.4.2 

cd 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 

linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de 

axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

50%       x x x x 

   

B1.5  B1.5.1 ccl Realiza presentacións orais. 20%       x x      

  B1.5.2 

ccl 

Organiza o contido e elabora guións previos á intervención 

oral formal, seleccionando a idea central e o momento en 

que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas 

secundarias e os exemplos que van apoiar o seu 

desenvolvemento. 

50%       x x   

   

  B1.5.3 
ccl 

Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal 

da lingua nas súas prácticas orais. 
50%       x x   

   

  B1.5.4 
ccl 

Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 
50%       x x   

   

  B1.5.5 
cca 

Avalía, por medio de guías, as producións propias e alleas, 

mellorando progresivamente as súas prácticas discursivas. 
20%        x x   
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B1.6.   B1.6.1 

csc 

Participa activamente en debates e coloquios escolares 

respectando as regras de interacción, intervención e 

cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 

respectando as opinións das demais persoas. 

100%       

 

100% x x   

  

x 

 

    B1.6.2 ccl Avalía as intervencións propias e alleas. 20%       x x    x  

 
B.2.1.  B2.1.3 

caa 
Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando 

fichas sinxelas de auto-avaliación. 
20%       x x   

x   

 B2.3  B2.3.3 csc Respecta as opinións das demais persoas. 100%            x  

 

B2.4  B2.4.1 

cd 

Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e 

integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais 

ou escritos. 

50%   

100% 

    x x x x 

 

x 

  

 

B2.5  B2.5.1 

caa 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia 

produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

100%       x x   

  

x 

 

 

  B2.5.2 

ccl 

Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de 

mellora que se deducen da avaliación da produción escrita e 

axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que 

permiten unha comunicación fluída. 

100%       x x   

   

 
B2.8 B2.7 B2.7.3 

ccec 
Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 

ante a escritura. 
50%       x x   

   

 
  B2.7.4 

cd/csc Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información 

e da comunicación, participando, intercambiando opinións, 
50%   50%    50% x x  x 
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4ºESO 

 
1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

x 

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

             

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad Rúb  Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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.esc. Cla (2) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

  

  

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás 

súas afeccións. 

100% 

100% 

80      x x   

   

     B4.1.2 

ccec 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

50%      
 

 
x x   

  

x 

 

  B4.1.3 
csiee 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%        x x   

x   

    B4.3. B4.3.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       

100% 

x x x  
 x  

    B4.3.2 

csc, csiee 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

20%       x x   

 

x 

 

x 

 

  B4.3.3 

ccl 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose 

en elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100%        x   

   

  B4.3.4 

ccec 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación 

de sentimentos e emocións, respectando as producións 

das demais persoas. 

30%       x x x  
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 B4.2. B4.2.1 

ccl 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

50% 
 

90% 

 

 

   

10% 

  x x   

   

  B4.2.2 

ccec 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 

períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

50%      x x   

   

  B4.2.3 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

50%     100%   x x   

   

B.4.2   B.4.4 B4.4.1 

ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

    B4.4.2 

caa 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100%      x x   

   

B.4.3 B.4.5 B4.5.1 

ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

80%   

 

100% 
    x x   

   

  B4.5.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50%       x x   
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B.4.4 B.4.6 B4.6.1 

ccl, cd 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por escrito, con rigor, 

claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo 

de Literatura. 

50%   

 

 

100% 

    x x   

   

 

  B4.6.2 

ccl, csiee 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

80%       x x x  

   

 

  B4.6.3 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

50%       x x  x 

   

 

 

 

2 

B2.2   B2.1 B2.1.3 cmcct 

Infire a información relevante dos textos, identificando a 

idea principal e as secundarias, e establecendo relacións 

entre elas. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

    B2.1.4 ccl 

Constrúe o significado global dun texto ou de frases do 

texto demostrando unha comprensión plena e detallada 

deste. 

100%      x x   

   

  B2.1.5 caa 

Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo 

e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 
100%      x x   

   

  B2.1.6 ccl 

Comprende o significado de palabras propias do nivel culto 

da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 

recoñecendo a importancia de enriquecer o seu 

vocabulario para expresarse con exactitude e precisión. 

100%      x x   

   

B2.7 B2.5 B2.5.3 ccl Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
100%   100%     x x      
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enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

  B2.5.4 caa, ccl 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación). 

100%   100%     x x   

   

 

B2.8 B2.6 B2.6.4 

caa 

Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas 

cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto. 

100% 90%  10%     x x   

   

B3.1  B3.1.1 

ccl 

Explica os valores expresivos que adquiren algúns 

adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen. 

100% 

 

90% 

 

 

10% 

    x x   

   

B3.3   B3.3.1 ccl 

Recoñece os procedementos para a formación de palabras 

novas e explica o valor significativo dos prefixos e dos 

sufixos. 

100%      x x   

   

  B3.3.2 ccl 

Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir 

doutras categorías gramaticais, utilizando diversos 

procedementos lingüísticos. 

100%      x x   

   

  B3.3.3 caa 

Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de 

orixe grecolatina e utilízaos para deducir o significado de 

palabras descoñecidas. 

50%      x x   

 

x 

  

B3.4  B3.4.1 ccl 

Explica todos os valores expresivos das palabras que 

gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 

aparecen. 

50%      x x   
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  B3.4.2 ccl 

Explica con precisión o significado de palabras, e usa a 

acepción adecuada en relación ao contexto en que 

aparecen. 

100%      x x   

   

B3.5  B3.5.1 cd 

Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas sobre 

o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

100%       100% x x  x 

   

 

 

3 

B3.1   B3.1.1 ccl 

Explica os valores expresivos que adquiren algúns 

adxectivos, determinantes e pronomes en relación coa 

intención comunicativa do texto onde aparecen. 

100% 

 

 

90% 

   

 

10% 

  x x   

   

B3.2   B3.2.1 ccl 

Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as 

formas verbais en relación coa intención comunicativa do 

texto onde aparecen. 

100%      x x   

   

  B3.6   B3.6.1 ccl 

Transforma e amplía oracións simples en oracións 

compostas, usando conectores e outros procedementos de 

substitución para evitar repeticións. 

100%      x x   

   

   B3.6.2 

cmcct 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que 

se agrupan arredor dela. 

100%      x x   

   

   B3.6.4 
ccl 

Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica. 
50%       100% x x   

x   

 B3.7  B3.7.1 

ccl 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 

100%   100%     x x   
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2ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                        

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás 

súas afeccións. 

100% 

100% 

80      x x   

   

     B4.1.2 

ccec 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

25%      
 

 
x x   

  

x 

 

  B4.1.3 
csiee 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%        x x   

x   

    B4.3. B4.3.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       100% x x x  

 x  
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4 

  

  

  

    B4.3.2 

csc, csiee 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

20%       x x   

 

x 

 

x 

 

  B4.3.3 

ccl 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose 

en elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100%        x   

   

  B4.3.4 

ccec 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación 

de sentimentos e emocións, respectando as producións 

das demais persoas. 

20%       x x x  

   

 B4.2. B4.2.1 

ccl 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

50%  

90% 

 

   

10% 

  x x   

   

  B4.2.2 

ccec 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 

períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

50%      x x   

   

  B4.2.3 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

50%     100%   x x   

   

B.4.2   B.4.4 B4.4.1 

ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

100% 90%    10%   x x   
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    B4.4.2 

caa 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100%      x x   

   

B.4.3 B.4.5 B4.5.1 

ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

80%   

 

100% 
    x x   

   

  B4.5.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50%       x x   

   

 

B.4.4 B.4.6 B4.6.1 

ccl, cd 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por escrito, con rigor, 

claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo 

de Literatura. 

50%   

 

 

100% 

    x x   

   

 

  B4.6.2 

ccl, csiee 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

80%       x x x  

   

 

  B4.6.3 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

50%       x x  x 

   

 

 

 

5 

B2.2   B2.1 B2.1.3 cmcct 

Infire a información relevante dos textos, identificando a 

idea principal e as secundarias, e establecendo relacións 

entre elas. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

    B2.1.4 ccl 

Constrúe o significado global dun texto ou de frases do 

texto demostrando unha comprensión plena e detallada 

deste. 

100%      x x   
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  B2.1.5 caa 

Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo 

e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 
100%      x x   

   

B2.7 B2.5 B2.5.3 ccl 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

100%   100%     x x   

   

  B2.5.4 caa, ccl 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación). 

100%   100%     x x   

   

 

B2.8 B2.6 B2.6.4 

caa 

Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas 

cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto. 

100% 90%  10%     x x   

   

B3.4  B3.4.1 ccl 

Explica todos os valores expresivos das palabras que 

gardan relación coa intención comunicativa do texto onde 

aparecen. 

50% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

  B3.4.2 ccl 

Explica con precisión o significado de palabras, e usa a 

acepción adecuada en relación ao contexto en que 

aparecen. 

100%      x x   

   

B3.6  B3.6.1 ccl 

Transforma e amplía oracións simples en oracións 

compostas, usando conectores e outros procedementos de 

substitución para evitar repeticións. 

100%      x x   

   

  B3.6.2 

cmcct 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, así como os elementos que 

se agrupan arredor dela. 

100%      x x   
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  B3.6.3 

ccl 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións 

de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración. 

100%      x x   

   

6 

B3.5  B3.5.1 cd 

Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e 

formato dixital, resolve eficazmente as súas dúbidas sobre 

o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe 

autónoma. 

100%       100% x x  x 

   

  B3.6   B3.6.3 

ccl 

Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o 

adxectivo, o substantivo e algúns adverbios con oracións 

de relativo, substantivas e adverbiais respectivamente, 

transformando e ampliando adxectivos, substantivos e 

adverbios en oracións subordinadas e inseríndoas como 

constituíntes doutra oración. 

100% 90%    10%   x x   

   

   B3.6.4 
ccl 

Utiliza de forma autónoma textos da vida cotiá para a 

observación, reflexión e explicación sintáctica. 
50%       100% x x   

x   

 B3.7  B3.7.1 

ccl 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 

100%   100%     x x   

 

 

  

 B3.10  B3.10.1 

ccl 

Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou 

escritos en función da intención comunicativa e do seu uso 

social. 

100% 90%      10% x x   
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3ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

   B3.10.2 

csc 

Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada 

situación comunicativa, e aplícao nos seus discursos orais e 

escritos. 

50%      x x   

 

x 

  

 B3.11  B3.11.1 

ccl, caa 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

50%   100%     x x x  

 

 

x 

  

 B3.12  B3.12.1 

caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, 

textual, oracional e da palabra desenvolvidos no curso 

nunha das linguas, para mellorar a comprensión e a 

produción dos textos traballados en calquera das outras. 

50%       100% x x   

 

x 

  

                        

Te
m

a/
U

D
 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 
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Grao 

mínimo               

consec. 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

  

  

B4.1.   B4.1. B4.1.1 

ccl 

Le e comprende cun grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias próximas aos seus gustos e ás 

súas afeccións. 

100% 

100% 

80      x x   

   

     B4.1.2 

ccec 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

25%      
 

 
x x   

  

x 

 

  B4.1.3 
csiee 

Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 

perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 
25%        x x   

x   

    B4.3. B4.3.1. 
ccl 

Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 

cos/coas compañeiros/as. 
10%       

100% 

x x x  
 x  

    B4.3.2 

csc, csiee 

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 

propostas ou seleccionadas polos alumnos, investigando e 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

20%       x x   

 

x 

 

x 

 

  B4.3.3 

ccl 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose 

en elementos da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

100%        x   

   

  B4.3.4 

ccec 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 

progresivamente a expresión corporal como manifestación 

de sentimentos e emocións, respectando as producións 

das demais persoas. 

20%       x x x  
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 B4.2. B4.2.1 

ccl 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión 

observando, analizando e explicando a relación existente 

entre manifestacións artísticas de todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

50%  

90% 

 

   

10% 

  x x   

   

  B4.2.2 

ccec 

Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de 

personaxes-tipo, temas e formas ao longo dos diversos 

períodos histórico-literarios, ata a actualidade. 

50%      x x   

   

  B4.2.3 

csc 

Compara textos literarios e pezas dos medios de 

comunicación que respondan a un mesmo tópico, 

observando, analizando e explicando os puntos de vista 

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 

criticando o que le ou ve. 

50%     100%   x x   

   

B.4.2   B.4.4 B4.4.1 

ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios 

representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos 

días, identificando o tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

100% 

90% 

   

10% 

  x x   

   

    B4.4.2 

caa 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

50%      x x   

   

B.4.3 B.4.5 B4.5.1 

ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados, seguindo as convencións do xénero e con 

intención lúdica e creativa. 

80%   

 

100% 
    x x   

   

  B4.5.2 

caa 

Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 

sentimentos. 

50%       x x   
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B.4.4 B.4.6 B4.6.1 

ccl, cd 

Consulta e cita adecuadamente varias fontes de 

información para desenvolver por escrito, con rigor, 

claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo 

de Literatura. 

50%   

 

 

100% 

    x x   

   

 

  B4.6.2 

ccl, csiee 

Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 

puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, 

expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

80%       x x x  

   

 

  B4.6.3 

cd 

Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e 

da comunicación para a realización dos seus traballos 

educativos. 

50%       x x  x 

   

 

 

 

8 

B2.2   B2.1 B2.1.3 cmcct 

Infire a información relevante dos textos, identificando a 

idea principal e as secundarias, e establecendo relacións 

entre elas. 

100% 

 

 

 

90% 

   

 

10% 

  x x   

   

    B2.1.4 ccl 

Constrúe o significado global dun texto ou de frases do 

texto demostrando unha comprensión plena e detallada 

deste. 

100%      x x   

   

  B2.1.5 caa 

Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo 

e avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 
100%      x x   

   

B2.3 B2.2 B2.2.1 ccl 

Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura 

e a intención comunicativa de textos escritos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións 

con organizacións, identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización 

do contido e o formato utilizado. 

100%      x x   
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  B2.2.4 ccl 

Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas 

entre si e co contexto, secuénciaas e deduce informacións 

ou valoracións implícitas. 

100%       x x   

   

  B2.2.5 ccl 

Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou 

pequenos fragmentos extraídos dun texto en función do 

seu sentido global. 

100%       x x   

   

  B2.2.6 caa, cmcct 

Interpreta, explica e deduce a información dada en 

esquemas, mapas conceptuais, diagramas, gráficas, 

fotografías, etc. 

100%        x x x  

   

B2.7 B2.5 B2.5.3 ccl 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 

enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e 

respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

100%   

100% 

    x x   

   

  B2.5.4 caa, ccl 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación). 

100%       x x   

   

 B2.8 B2.6 B2.6.1 
ccl 

Redacta con claridade e corrección textos propios dos 

ámbitos persoal, educativo, social e laboral. 
100%       x x   

 x  

   B2.6.2 

ccl 

Redacta con claridade e corrección textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, 

adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

100%       x x   

  

x 

 

   B2.6.3 ccl Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos. 100%       x x      

   B2.6.4 
caa Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas 
100% 90%  10%     x x   
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cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 

palabras do texto. 

B3.7  B3.7.1 

ccl 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando 

correctamente as normas ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social para obter unha 

comunicación eficiente. 

100%   100%     x x   

 

 

  

9 

B2.3 B2.2 B2.2.2 csc 

Identifica os trazos diferenciais dos xéneros xornalísticos 

informativos e de opinión (noticias, reportaxes, editoriais, 

artigos e columnas, cartas á dirección, comentarios e 

crítica). 

70% 

 

 

90% 

   

 

 

10% 

  x x x  

   

  B2.2.3 ccl 

Comprende e explica os elementos verbais e os non 

verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario 

procedente dos medios de comunicación. 

100%      x x x  

   

 B3.8  B3.8.1 

ccl 

Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con 

especial atención ás expositivas e argumentativas, e 

utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

50%      x x   

x   

   B3.8.2 

ccl, csc 

Coñece os elementos da situación comunicativa que 

determinan os usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, xénero textual, etc.). 

100%      x x   

   

   B3.8.3 

ccl 

Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de 

textos expositivos e argumentativos, relacionándoos coa 

intención comunicativa e o contexto en que se producen. 

100%      x x   

   

   B3.8.4 

ccl 

Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a 

expresión da subxectividade, e utilízaos nas producións 

propias. 

50%      x x   
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Os contidos que figuran a continuación serán tratados de forma procedimental ao longo de todo o curso. O seu peso será dun 10% no tocante ao 

bloque 2 e un 5% no bloque 1, que será tido en conta para os efectos de redondeo da nota se as intervencións son positivas e para baixala se son 

negativas. Ademais, as intervencións orais serán avaliadas a través dunha exposición individual ou en grupo que terá como apoio as novas 

tecnoloxías e irá acompañada dun traballo escrito (será un 10% da nota do tema en que estea incluída).  

 B3.9  B3.9.1 
ccl 

Recoñece e utiliza a substitución léxica como un 

procedemento de cohesión textual. 
100%      x x   

   

   B3.9.2 

ccl 

Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición e hipótese, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

100%      x x   

   

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  
B1.1.    B1.1.1 

ccl 

Comprende o sentido global de textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo e laboral, identificando a 

información relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

100%  80     
 

 
x x   

   



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA/ IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

126 

 

  

  

  

  B1.1.2 
ccl 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 
100%       

 

 

 

100% 

x x   
   

  B1.1.3 
ccl 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 
100%       x x   

   

  B1.1.4 
ccl 

Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais 

e a relación entre discurso e contexto. 
50%       x x   

   

  B1.1.5 

csc 

Distingue entre información e opinión en mensaxes 

procedentes dos medios de comunicación, e entre 

información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, 

identificando as estratexias de enfatización e expansión. 

100%       x x x  

   

  B1.1.6 ccl Segue e interpreta instrucións orais. 100%       x x x     

  B1.2.    B1.2.1 

ccl 

Comprende o sentido global de textos orais de intención 

narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, 

identificando a estrutura e a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a intención 

comunicativa do/da falante. 

100%       x x   

   

    B1.2.2 
ccl 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 

texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 
100%       x x x  

   

  B1.2.3 
caa 

Retén información relevante e extrae informacións 

concretas. 
100%       x x   

   

  B1.2.4 

caa, ccl 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos 

narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 

argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos 

con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista 

particular. 

100%       x x   
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  B1.2.5 

cd 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para 

localizar o significado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, lembra 

o contexto en que aparece, etc.). 

100%       x x  x 

   

  B1.2.6 

caa 

Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos de forma clara, recollendo as ideas 

principais e integrando a información en oracións que se 

relacionen loxicamente e semanticamente. 

100%       x x   

   

B1.3.     B1.3.1 

csc 

Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, 

coloquios e conversas espontáneas identificando a 

información relevante, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa e a postura de cada 

participante, así como as diferenzas formais e de contido 

que regulan os intercambios comunicativos formais e os 

espontáneos. 

50%       x x x  

   

  B1.3.2 

ccl 

Recoñece e explica as características da linguaxe 

conversacional (cooperación, espontaneidade, economía e 

subxectividade) nas conversas espontáneas. 

50%       

100% 

x x   

   

  B1.3.3 

ccl 

Observa e analiza as intervencións particulares de cada 

participante nun debate, coloquio ou conversa espontánea 

tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que utiliza, o 

contido e o grao de respecto cara ás opinións das demais 

persoas. 

20%       x x   

   

  B1.3.4 
ccl 

Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas 

participantes en debates, faladoiros e entrevistas 

procedentes dos medios de comunicación audiovisual, 

50%       x x   
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valorando de forma crítica aspectos concretos da súa forma 

e o seu contido. 

  B1.3.5 

csc 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e 

cortesía que regulan os debates e calquera intercambio 

comunicativo oral. 

100%       x x   

 x  

B1.4.  B1.4.1 

ccl 

Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a 

claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso 

e a cohesión dos contidos. 

50%       x x   

   

  B1.4.2 

ccl 

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 

(entoación, pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a 

colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o 

emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

50%       x x x  

   

  B1.4.3 

caa 

Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir 

da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, e propón 

solucións para melloralas. 

50%       x x   

  

x 

 

B1.5  B1.5.1 

ccl 

Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, 

procesar e transmitir novos coñecementos, para expresar 

ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

50%       x x   

  

x 

 

B1.6.   B1.6.1 

cd 

Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, organizando o contido, 

consultando fontes de información diversas, xestionando o 

tempo e transmitindo a información de xeito coherente, 

aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais. 

100%    100%    x x x x 

 

x 
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    B1.6.2 

ccl 

Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula, 

analizando e comparando as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e espontáneos. 

20%       

100% 

x x   

 x  

 
  B1.6.3 

ccl 
Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal 

da lingua nas súas prácticas orais. 
50%       x x   

   

 
  B1.6.4 

ccl 
Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 

adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 
100%       x x x  

   

 

  B1.6.5 

caa 

Resume oralmente exposicións, argumentacións, 

intervencións públicas, etc., recollendo as ideas principais e 

integrando a información en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente. 

100%       x x   

   

 

  B1.6.6 

ccl 

Aplica os coñecementos gramaticais á avaliación e á mellora 

da expresión oral, recoñecendo en exposicións orais propias 

ou alleas as dificultades expresivas (incoherencias, 

repeticións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza 

e repetición de conectores etc.). 

50%       x x   

  

x 

 

 
B1.7.  B1.7.1 

ccl 
Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na 

comunicación oral. 
100%       100% x x   

 x  

 

  B1.7.2 

ccl 

Analiza criticamente debates e faladoiros procedentes dos 

medios de comunicación, recoñecendo neles a validez dos 

argumentos e valorando criticamente a súa forma e o seu 

contido. 

50%        x x   

 x  

 

  B1.7.3 

csc 

Participa activamente nos debates escolares, respectando as 

regras de intervención, interacción e cortesía que os 

regulan, utilizando unha linguaxe non discriminatoria. 

80%        x x   

 

x 

 

x 
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B1.8.  B1.8.1 

ccec 
Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación. 
20%        x x x  

   

 

B.2.1.  B2.1.1 

ccl 

Comprende textos de diversa índole pondo en práctica 

diferentes estratexias de lectura e autoavaliación da súa 

propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de 

texto, actualizando coñecementos previos, traballando os 

erros de comprensión e construíndo o significado global do 

texto. 

100%     

100% 

  x x   

 

x 

  

 
B2.2 B2.1 B2.1.2 

ccl 
Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos 

textos. 
100%       x x   

   

 
B2.4 B2.3 B2.3.1 

ccl 
Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 

sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 
50%       x x   

 

 

  

 
  B2.3.2 

caa, ccl 
Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 

texto. 
75%       x x   

   

   B2.3.3 csc Respecta as opinións das demais persoas. 100%       100%  x    x x 

 

B2.5 B2.4 B2.4.1 

ccl 

Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, 

integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos. 

70%   100%     x x   

 

x 

 

 

 

 

  B2.4.2 

ccl, cd 

Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en 

versión dixital, dicionarios de dúbida e irregularidades da 

lingua, etc. 

100%       

100% 

x x  x 

   

 

  B2.4.3 

ccl, caa 

Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, 

etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc. 

80%       x x  x 

 

x 

 

x 
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B2.6 B2.5 B2.5.1 

ccl 
Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 

(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.). 
70%       x x   

 

x 

  

   B2.5.2 ccl, caa Redacta borradores de escritura. 50%     

100% 

   x   x   

 
  B2.5.5 

caa 
Avalía, utilizando guías, a súa propia produción escrita e a 

dos/das seus/súas compañeiros/as. 
50%       x x   

x   

 
  B2.5.6 

ccl 
Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de 

mellora que se deducen da avaliación da produción escrita. 
80%   100%     x x   

  

x 

 

 
B2.8 B2.6 B2.6.5 

caa 
Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o 

contido dos textos traballados. 
50%      

100% 

 x x   
 

x 

  

 
  B2.6.6 

ccl 
Explica por escrito o significado dos elementos visuais que 

poidan aparecer nos textos (gráficas, imaxes, etc.). 
80%       x x x  

  

 

 

 
B2.9 B2.7 B2.7.1 

ccl 
Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 

instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 
80%   

100% 

    x x   
  

x 

 

 

  B2.7.2 

ccl 

Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a 

importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 

precisión. 

50%       x x   

   

 
  B2.7.3 

ccec 
Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 

ante a lectura e a escritura. 
50%        x   

  

x 
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1ºBAC 

 

  B2.7.4 

cd 

Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información 

e da comunicación, participando, intercambiando opinións, 

comentando e valorando escritos alleos, ou escribindo e 

dando a coñecer os seus propios. 

50%       100% x x x x 

 

x 

  

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade                   

                           

 
1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                                 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 
ccec 

Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a 

Idade Media ao século XIX. 
100% 

90% 

 

80     

10% 

 

x x   
   

    B4.2. B4.2.1 

cca 

Identifica as características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a. 

100%      x x   
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1 

  

  

  

    B4.2.2 
ccec 

Compara textos de diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 
50%      x x   

   

B4.3.  B4.4.    B4.3. B4.3.1 
ccec 

Interpreta criticamente fragmentos ou obras 

significativas desde a Idade Media ao século XIX. 
100%      x x   

   

  B4.3.2 
ccec 

Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e cultural. 
100%      x x   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

B2.1   B2.1.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical. 
100% 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

    x x   
   

B2.2  B2.2.1 ccl 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios do ámbito educativo ou 

de divulgación científica e cultural, e identifica o tema 

e a estrutura. 

100%      x x   

   

  B2.2.2 cmcct 

Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito educativo, 

distinguindo as ideas principais e secundarias. 

100%      x x   

   

  B2.2.3 

csc 

Analiza os recursos verbais e non verbais presentes 

nun texto expositivo de tema especializado e valóraos 

en función dos elementos da situación comunicativa 

(intención comunicativa do/da autor/a, tema e xénero 

textual). 

100%      x x   

   

  B2.1   B2.1.2 csc 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da 

situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo 

de destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e 

especializado, e evitando o uso de coloquialismos, 

retrousos e palabras comodín. 

100%      x x   

   



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA/ IES SAN ROSENDO DE MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

134 

 

B2.3  B2.3.1 

ccl 

Resume o contido de textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión, discriminando a 

información relevante, recoñecendo o tema e a 

estrutura do texto, e valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. 

100%      x x   

   

  B2.3.2 

csc 

Interpreta diversos anuncios impresos identificando a 

información e a persuasión, recoñecendo os 

elementos que utiliza o emisor para seducir o 

receptor, valorando criticamente a súa forma e o seu 

contido, e rexeitando as ideas discriminatorias. 

50%  
100% 

 
    x x x  

   

  

  

  

 

 

3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B3.1.1 ccl 

Revisa e mellora textos orais e escritos propios e 

alleos, recoñecendo e explicando incorreccións de 

concordancia, réxime verbal, ambigüidades 

semánticas, etc. 

100% 

90% 

 

 
10% 

 
    x x   

   

  B3.1.2 ccl 

Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a 

explicación lingüística dos textos. 
100%      

10% 

 

x x   
   

  B3.2.1 ccl 

Identifica e explica os usos e valores do substantivo 

nun texto, en relación coa intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

 

 

100% 

     x x   

   

  B3.2.2 ccl 

Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo 

nun texto, en relación coa intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

100%      x x   
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B3.1-3.8 

   B3.2.3 

ccl 

Identifica e explica os usos e valores do verbo nun 

texto, en relación coa intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

100% 

90% 

 

     

 

 

 

10% 

x x   

   

  B3.2.4 

ccl 

Identifica e explica os usos e valores dos pronomes 

nun texto, en relación coa intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa 

(audiencia e contexto). 

100%       x x   

   

  B3.2.5 

ccl 

Identifica e explica os usos e valores do artigo 

determinado e do indeterminado, e de calquera tipo 

de determinantes, en relación coa súa presenza ou 

ausencia coa intención comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

100%       x x   

   

 B3.12  B3.6 

cd 

Coñece e consulta fontes de información impresa ou 

dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da 

lingua e para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

100%      100% x x   

   

5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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2ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

                         

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 
ccec 

Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a 

Idade Media ao século XIX. 
100% 

90% 

 

80     

10% 

 

x x   
   

    B4.2. B4.2.1 

cca 

Identifica as características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a. 

100%      x x   

   

    B4.2.2 
ccec 

Compara textos de diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 
50%      x x   

   

B4.3.  B4.4.    B4.3. B4.3.1 
ccec 

Interpreta criticamente fragmentos ou obras 

significativas desde a Idade Media ao século XIX. 
100%      x x   

   

  B4.3.2 

ccec 
Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e cultural. 
100%      x x   
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4 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

B2.1   B2.1.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical. 
100% 

90% 

 

10% 

    x x   
   

    B2.1.2 csc 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e 

especializado, e evitando o uso de coloquialismos, 

retrousos e palabras comodín. 

100%      x x   

   

B2.2  B2.2.1 ccl 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a 

estrutura. 

100%      x x   

   

  B2.2.2 cmcct 

Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo 

as ideas principais e secundarias. 

100%      x x   

   

B2.3  B2.3.1 

ccl 

Resume o contido de textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión, discriminando a información 

relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do texto, e 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

100%      x x   
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6 

  

  

B3.10 

  

  B3.4 

 B3.4.1 ccec 

Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos 

textos narrativos, descritivos, expositivos e 

argumentativos. 

100% 

90% 

     

10% 

x    

   

   B3.4.2 ccl 

Analiza e explica os trazos formais dun texto nos planos 

morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, 

relacionando o seu emprego coa intención comunicativa 

do emisor e o resto de condicións da situación 

comunicativa. 

100%      x x   

   

B3.11 

   B3.5 B3.5.1 ccl 

Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa 

propia produción oral e escrita. 

 

50% 
      x   

   

   B3.5.2 ccl 

Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que 

fan referencia ao contexto temporal e espacial, e aos 

participantes na comunicación. 

100%      x x   

   

 

   B3.5.3 

csc 

Valora os recursos expresivos empregados polo emisor 

dun texto en función da súa intención comunicativa e do 

resto dos elementos da situación comunicativa, 

diferenciando e explicando as marcas de obxectividade e 

de subxectividade, e os procedementos gramaticais de 

inclusión do emisor no texto 

100%      x x   
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     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade                   

                           

 
3ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                                 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

B4.1.   B4.1. B4.1.1 
ccec 

Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a 

Idade Media ao século XIX. 
100% 

90% 

80     

10% 

x x   
   

    B4.2. B4.2.1 

cca 

Identifica as características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a. 

100%      x x   

   

    B4.2.2 
ccec 

Compara textos de diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 
50%      x x   

   

B4.3.  B4.4.    B4.3. B4.3.1 
ccec 

Interpreta criticamente fragmentos ou obras 

significativas desde a Idade Media ao século XIX. 
100%      x x   

   

  B4.3.2 
ccec 

Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e cultural. 
100%      x x   

   

B.4.5 B.4.6   B4.4. B4.4.1 csiee Planifica a elaboración de traballos de investigación 

escritos ou presentacións sobre temas, obras ou 
   100%       x     
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7 

  

  

  

autores/as da literatura desde a Idade Media ata o 

século XIX. 

20% 

 

x 

  B4.4.2 cd Obtén a información de fontes diversas. 100%       

100% 

x   x    

  B4.4.3 

ccl Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico. 100%       x x   

x   

8 

B2.1   B2.1.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical. 
100% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

      x x   
   

B2.2  B2.2.1 ccl 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de 

tema especializado, propios do ámbito educativo ou de 

divulgación científica e cultural, e identifica o tema e a 

estrutura. 

100%  

 

 

 

10% 

    x x   

   

  B2.2.2 cmcct 

Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios do ámbito educativo, 

distinguindo as ideas principais e secundarias. 

100%      x x   

   

B2.3  B2.3.1 

ccl 

Resume o contido de textos xornalísticos escritos 

informativos e de opinión, discriminando a 

información relevante, recoñecendo o tema e a 

estrutura do texto, e valorando de forma crítica a súa 

forma e o seu contido. 

100%      x x   

   

B3.9 B3.3 B3.3.5 

ccl 

Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando 

progresivamente estruturas sintácticas variadas e 

aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión 

e a mellora destes. 

50%       x   
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  B3.3.1 
ccl 

Recoñece a estrutura sintáctica da cláusula simple, 

explicando a relación entre os grupos de palabras. 
100%      

10% 

x x   
   

  B3.3.2 

ccl 

Recoñece as cláusulas activas, pasivas, impersoais e 

medias, contrastando as diferenzas entre elas en 

función da intención comunicativa do texto en que 

aparecen. 

100%      x x   

   

  B3.3.3 

ccl 

Recoñece e explica o funcionamento das cláusulas 

subordinadas substantivas en relación co verbo da 

cláusula principal. 

100%      x x   

   

  B3.3.4 

ccl 

Recoñece e explica o funcionamento das  cláusulas 

subordinadas de relativo, identificando o antecedente 

que modifican. 

100%      x x   

   

  B3.3.6 

ccl 

Recoñece e explica o funcionamento das  cláusulas 

subordinadas adverbiais  propias  en relación co verbo 

da cláusula principal. 

100%      x x   

   

  B3.3.7 
ccl 

Analiza os diferentes tipos de  cláusulas subordinadas. 

Recoñece e analiza as estruturas coordinadas. 
100%      x x   

   

  

  

  

 

 

B3.13 

  

  B3.7 

 B3.7.1 csc 

Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das 

linguas de España, así como as súas principais 

variedades dialectais, e valora a diversidade lingüística 

como parte do noso patrimonio cultural. 

100% 

90% 

     

10% 

x x   

  

 

x 

 

B3.14 

   B3.8 B3.8.1 ccl 

Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en 

contextos comunicativos  que esixen un uso formal da 

lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións 

ou expresións clixé. 

100%       x   
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Os contidos que figuran a continuación serán avaliados a través dun traballo de exposición en grupo que computará o 20%  da nota da parte da 

proba de Gramática na 2ª ou 3ª avaliación, dependendo de cando se realice.  

 

 

 

 

 

 

9 

  

  

   B3.8.2 csc 

Explica, a partir dos textos, a influencia do medio social 

no uso da lingua, e identifica e rexeita os estereotipos 

lingüísticos que supoñen unha valoración pexorativa 

cara ás persoas usuarias da lingua. 

50%      x x   

  

 

x 

 

 

x 

B3.16 

 

B3.10 

 B3.10.1 caa 

Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 

contextual, textual, oracional e da palabra, 

desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 

mellorar a comprensión e a produción dos textos 

traballados en calquera das outras. 

20%      x x   

 

 

x 

  

B3.15 

 

B3.10 

 B3.9.1 ccl/caa 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais, e valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

20%  10%     x x x  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade                    

                            

 
 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Temas transversais 
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Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

  

  

B1.1    B1.1.1 

cd 

Realiza exposicións orais sobre temas especializados, 

consultando fontes de información diversa, utilizando 

as tecnoloxías da información e seguindo unha orde 

previamente establecida. 

100%  80  

20% 

   x x  x 

   

    B1.1.2 

ccl 

Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, 

timbre e a velocidade adecuados ás condicións da 

situación comunicativa. 

100%        x   

   

    B1.1.3 

csc 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.) empregando un léxico preciso e 

especializado e evitando o uso de coloquialismos, 

retrousos e palabras comodín. 

100%       x x   

   

 

    B1.1.4 

caa 

Avalía as súas propias presentacións orais e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, detecta as dificultades 

estruturais e expresivas, e deseña estratexias para 

mellorar as súas prácticas orais e progresar na 

aprendizaxe autónoma. 

50%       100%  x x  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

B1.2  B1.2.1 

ccl 

Sintetiza por escrito textos orais de carácter expositivo, 

de temas especializados e propios do ámbito educativo, 

discriminando a información relevante. 

100%   100%     x x   
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B1.3 

  B1.2.2 

ccl 

Recoñece as formas de organización do contido nunha 

exposición oral sobre un tema especializado propio do 

ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, 

analiza os recursos verbais e non verbais empregados 

polo emisor, e valóraos en función dos elementos da 

situación comunicativa. 

 

50% 

 

      
 

 

 

 

 

100% 

 

x x x  

   

  B1.2.3 

caa 

Escoita de xeito activo, toma notas e suscita preguntas 

coa intención de aclarar ideas que non comprendeu 

nunha exposición oral. 

100%       x x   

  

x 

 

B1.4 

 

B1.3 

 

B1.3.1 

 

csc 

Recoñece os trazos propios dos principais xéneros 

informativos e de opinión procedentes dos medios de 

comunicación social. 

50%       x x   

   

   

B1.3.2 

 csc 

Analiza os recursos verbais e non verbais utilizados polo 

emisor dun texto xornalístico oral ou audiovisual, 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

50% 

     

  x x x  

  

x 

 

 
B2.1   B2.1.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical. 
100%  

   
   x x   

   

 

  B2.1.2 csc 

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de 

destinatario, etc.), empregando un léxico preciso e 

especializado, e evitando o uso de coloquialismos, 

retrousos e palabras comodín. 

100%    

20% 

   x x   

   

 

  B2.1.3 caa 

Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para 

50%    

 

  100%  x x  

 

 

x 
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2ºBAC 

mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

 

B2.4  B2.4.1 caa 

Realiza traballos de investigación planificando a súa 

realización, fixando os seus propios obxectivos, 

organizando a información en función dunha orde 

predefinida, revisando o proceso de escritura para 

mellorar o produto final e chegando a conclusións 

persoais. 

100%  

  

20% 

    x x  

 

x 

  

 

  B2.4.2 cd 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para documentarse, consultando fontes diversas e 

avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a 

información relevante mediante fichas-resumo. 

50%  

  

   x x x x 

 

 

x 

  

 

  B2.4.3 ccl 

Respecta as normas de presentación de traballos 

escritos (organización en epígrafes, procedementos de 

cita, notas a pé de páxina e bibliografía). 

100% 

  100% 

 

    x   

   

 

  B2.4.4 cd 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para a realización, a avaliación e a mellora de textos 

escritos propios e alleos. 

50% 

   

    x  x 

   

 

     
5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade 
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1ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                                 

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

1 

  

  

  B4.1.  B4.1.1 

ccec 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 

características temáticas e formais dos principais 

movementos do século XX ata os nosos días, 

mencionando os autores e obras máis representativas. 

100% 

90% 

 

80 

10% 

 

    x x   

   

 

 B4.2.  B4.2.1 

ccec 

Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras 

completas do século XX ata os nosos días, relacionando 

o contido e as formas de expresión coa traxectoria e o 

estilo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o 

movemento literario ao que pertence. 

100%      x x   

   

 
    B4.2.2 

ccec 
Compara textos de diferentes épocas, e describe a 

evolución de temas e formas. 
20%      x x   
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 B4.3. 

  B4.3.1 

csc 

Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras 

completas significativos da literatura do século XX ata os 

nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 

relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

100%      x x   

   

 

B4.4.  B4.4.1 

ccl 

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura 

do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con 

rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando 

unha visión persoal. 

100%      x x   

 

 

  

 

 B4.5 B4.5.1 

caa 

Le textos informativos en papel ou en formato dixital 

sobre un tema do currículo de literatura do século XX 

ata os nosos días, extraendo a información relevante 

para ampliar coñecementos sobre o tema. 

20%      x x   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.1 

B2.2   B2.1 B2.1.1 ccl 

Comprende o sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo e argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 

empresarial, identificando a intención comunicativa do 

emisor e a súa idea principal. 

100%  

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x x   

   

  B2.1.2 caa 

Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional 

ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as 

secundarias. 

100%      x x   

   

  B2.1.3 ccl 

Analiza a estrutura de textos expositivos e 

argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os 

tipos de conectores e organizadores da información 

textual. 

50%      x x   
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2 

  B2.1.4 ccl 

Produce textos expositivos e argumentativos propios 

usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, 

organizando os enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as normas ortográficas e 

gramaticais, e revisa a súa produción escrita para 

mellorala. 

100%  

 

 

 

 

10% 

 

    x x   

   

B2.3 B2.2 B2.2.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical, 

aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, 

para mellorar a expresión escrita. 

100%      x x   

   

  B2.2.2 cmcct 

Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás 

condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), 

empregando os recursos expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de coloquialismos. 

100%   

100% 

 

    x x   

   

  B2.2.3 

caa 

Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, recorrendo a obras de consulta 

tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e 

avanzar na aprendizaxe autónoma. 

20%       x x   

 

 

x 

  

  

  

  

 

B3.1  B3.1.1 ccl 

Explica os procedementos de formación das palabras 

diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o seu 

significado. 

100% 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    x x   

   

 

   B3.1.2 caa Recoñece e explica a procedencia grecolatina de grande 

parte do léxico español e valora o seu coñecemento 

70%      x x   
 

x 
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3 

  

  

 

 

 para a dedución do significado de palabras 

descoñecidas. 

 

90% 

 

 

 

10% 

 B3.2-3.9 

   B3.2 B3.2.1 ccl 

Identifica e explica os usos e os valores das categorías 

gramaticais, en relación coa intención comunicativa do 

emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

100%      x x   

   

   B3.2.2 csc 

Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en 

contextos comunicativos que esixen un uso formal e 

especializado da lingua, evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

 

100% 

 

     x x   

 x  

B3.10   B3.3 B3.3.1 ccl 

Explica con propiedade o significado de palabras ou 

expresións, diferenciando o seu uso denotativo e 

connotativo, e relacionándoo coa intención 

comunicativa do emisor. 

100%      x x   

   

B3.11 B3.4 B3.4.1 ccl 

Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación 

funcional e de significado que establecen co verbo da 

oración principal, empregando a terminoloxía gramatical 

adecuada. 

100%      x x   

   

 

 

B3.11 

B3.12   B3.5 B3.5.1 ccl 

Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando 

estruturas sintácticas variadas e aplicando os 

coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 

destes. 

100%   
100% 

 
    x x   

 

x 
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2ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                           

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 
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4 

  

  

  

B4.1.  B4.1.1 

ccec 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 

características temáticas e formais dos principais 

movementos do século XX ata os nosos días, mencionando 

os autores e obras máis representativas. 

100% 

90% 

 

80 

10% 

 

    x x   

   

 B4.2.  B4.2.1 

ccec 

Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras 

completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 

contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo 

do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento 

literario ao que pertence. 

100%      x x   

   

    B4.2.2 
ccec 

Compara textos de diferentes épocas, e describe a 

evolución de temas e formas. 
20%      x x   

   

B4.3. 

  B4.3.1 

csc 

Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas 

significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 

recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

100%      x x   

   

B4.4.  B4.4.1 

ccl 

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura 

do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, 

claridade, coherencia e corrección, e achegando unha 

visión persoal. 

100%      x x   

 

 

  

 B4.5 B4.5.1 

caa 

Le textos informativos en papel ou en formato dixital 

sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata 

os nosos días, extraendo a información relevante para 

ampliar coñecementos sobre o tema. 

20%      x x   

 

x 

  

 

 

B2.1 

B2.2   B2.1 B2.1.1 ccl 

Comprende o sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo e argumentativo propios dos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 

100% 
 

 
 

 

 
    x x   
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5 

identificando a intención comunicativa do emisor e a súa 

idea principal. 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

  B2.1.2 caa 

Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional 

ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as 

secundarias. 

100%      x x   

   

  B2.1.3 ccl 

Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos 

procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, identificando os tipos de 

conectores e organizadores da información textual. 

50%      x x   

   

  B2.1.4 ccl 

Produce textos expositivos e argumentativos propios 

usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, 

organizando os enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as normas ortográficas e 

gramaticais, e revisa a súa produción escrita para 

mellorala. 

100%      x x   

   

B2.3 B2.2 B2.2.1 ccl 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando 

os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para 

mellorar a expresión escrita. 

100%      x x   

   

  B2.2.2 cmcct 

Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás 

condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), 

empregando os recursos expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de coloquialismos. 

100%      x x   

   

  B2.2.3 caa Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 
20%      x x      
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estruturais e expresivas, recorrendo a obras de consulta 

tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e 

avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 

x 

 B2.3 B2.3 B2.3.1 

csiee 

Realiza traballos educativos individuais e en grupo sobre 

un tema controvertido do currículo ou da actualidade 

social, cultural ou científica, planificando a súa realización, 

fixando os seus propios obxectivos, contrastando posturas 

enfrontadas, e organizando e defendendo unha opinión 

propia mediante distintos tipos de argumentos. 

100%   

 

100% 

    x x   

 

 

x 

 

 

x 

 

   B2.3.2 

cd 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación 

para documentarse, consultando fontes diversas, 

avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a 

información relevante mediante fichas-resumo. 

50%       x x x x 

   

   B2.3.3 

ccl 

Respecta as normas de presentación de traballos escritos: 

organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a 

pé de páxina, bibliografía… 

100%       x x   

   

 

B2.1 

B2.2 B2.4 B2.4.1 

ccl 

Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e 

pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou 

argumentativo procedente dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a 

terminoloxía gramatical adecuada e pondo de manifesto a 

súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos 

trazos propios do xénero textual. 

100% 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

10% 

    x x   

   

   B2.4.2 
ccl 

Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais 

(substitución pronominal, uso reiterado de determinadas 

estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-

100%      x x   
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semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan 

cohesión aos textos escritos. 

   B2.4.3 

ccl 

Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo 

directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) 

presentes en textos expositivos e argumentativos, así 

como a súa función no texto. 

100%      x x   

   

  

  

  

 

 

6 

  

  

B3.2-3.9 

   B3.2 B3.2.1 ccl 

Identifica e explica os usos e os valores das categorías 

gramaticais, en relación coa intención comunicativa do 

emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

100% 

90% 

 

 

10% 

 

    x x   

   

B3.10   B3.3 B3.3.1 ccl 

Explica con propiedade o significado de palabras ou 

expresións, diferenciando o seu uso denotativo e 

connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa 

do emisor. 

100%      x x   

   

B3.11 B3.4 B3.4.1 ccl 

Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación 

funcional e de significado que establecen co verbo da 

oración principal, empregando a terminoloxía gramatical 

adecuada. 

100%      x x   

   

 

 

B3.11 

B3.12   B3.5 B3.5.1 ccl 

Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando 

estruturas sintácticas variadas e aplicando os 

coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 

destes. 

100%      x x   

 

x 
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    B3.5.2 csiee 

Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas 

sintácticas dos enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora dos propios textos orais e 

escritos, tomando conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

100%      x x   

 

 

x 

  

B3.13 

B3.14 B3.6 B3.6.1 

ccl 

Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e 

os recursos expresivos de textos procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional e empresarial, 

relacionando os usos lingüísticos coa intención 

comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 

situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar 

na comprensión do texto. 

70%     

 

 

 

 

x x   

   

  B3.6.2 

csiee 

Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua 

á comprensión, á análise e ao comentario de textos de 

distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os 

usos lingüísticos (marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais 

e persoais, e procedementos de cita) coa intención 

comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 

situación comunicativa. 

70%      x x   

  

 

 

x 

 

  B3.6.3 
ccl 

Recoñece e explica os procedementos de inclusión do 

emisor e do receptor no texto. 
100%      x x   

  

 

 

  B3.6.4 
ccl 

Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, 

espaciais e persoais nos textos. 
100%      x x   

   

  B3.6.5 ccl Recoñece, explica e utiliza os procedementos de cita. 50%      x x      
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  B3.6.6 

caa 

Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e 

explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime 

verbal, ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), 

con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co 

obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

100%   

 

100% 

 

    x x   

 

 

x 

 

 

x 

 

B3.12-

14 B3.7 B3.7.1 

ccl 

Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as 

formas de estruturar os textos expositivos e 

argumentativos. 

100%       x x   

 

 

 

 

 

 

 

B3.12 B3.8 B3.8.1 

ccl 

Expresa as súas experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, xénero, etc., e as súas experiencias 

persoais en relación co novo texto, para chegar a unha 

mellor comprensión e interpretación deste. 

50%       x x   

 

x 
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3ª Aval 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

                           

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

7 

  

  

  

B4.1.  B4.1.1 

ccec 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as 

características temáticas e formais dos principais 

movementos do século XX ata os nosos días, mencionando 

os autores e obras máis representativas. 

100% 

90% 

 

80 

10% 

 

    x x   

   

 B4.2.  B4.2.1 

ccec 

Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras 

completas do século XX ata os nosos días, relacionando o 

contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo 

do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento 

literario ao que pertence. 

100%      x x   

   

    B4.2.2 
ccec 

Compara textos de diferentes épocas, e describe a 

evolución de temas e formas. 
20%      x x   

   

B4.3. 

  B4.3.1 

csc 

Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas 

significativos da literatura do século XX ata os nosos días, 

recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

100%      x x   

   

B4.4.  B4.4.1 ccl Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura 

do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, 
100%      x x      
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claridade, coherencia e corrección, e achegando unha 

visión persoal. 

 

 B4.5 B4.5.1 

caa 

Le textos informativos en papel ou en formato dixital 

sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata 

os nosos días, extraendo a información relevante para 

ampliar coñecementos sobre o tema. 

20%      x x   

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.1 

B2.2   B2.1 B2.1.1 ccl 

Comprende o sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo e argumentativo propios dos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 

identificando a intención comunicativa do emisor e a súa 

idea principal. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x x   

   

  B2.1.2 caa 

Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo 

propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional 

ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as 

secundarias. 

100%      x x   

   

  B2.1.3 ccl 

Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos 

procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, identificando os tipos de 

conectores e organizadores da información textual. 

50%      x x   

   

  B2.1.4 ccl 

Produce textos expositivos e argumentativos propios 

usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, 

organizando os enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as normas ortográficas e 

gramaticais, e revisa a súa produción escrita para 

mellorala. 

100%      x x   

   

B2.3 B2.2 B2.2.1 ccl Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical, aplicando 
100%      x x      
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8 

os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para 

mellorar a expresión escrita. 

 

 

10% 

 

  B2.2.2 cmcct 

Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás 

condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), 

empregando os recursos expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de coloquialismos. 

100%      x x   

   

  B2.2.3 

caa 

Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das 

seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, recorrendo a obras de consulta 

tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para mellorar a súa redacción e 

avanzar na aprendizaxe autónoma. 

20%      x x   

 

 

x 

  

B2.1 

B2.2 B2.4 B2.4.1 

ccl 

Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e 

pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou 

argumentativo procedente dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a 

terminoloxía gramatical adecuada e pondo de manifesto a 

súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos 

trazos propios do xénero textual. 

100% 
 

 

 

90% 

 
 

 

 

10% 

    x x   

   

  B2.4.2 

ccl 

Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais 

(substitución pronominal, uso reiterado de determinadas 

estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-

semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e 

hiperónimos, reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan 

cohesión aos textos escritos. 

100%      x x   
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  B2.4.3 

ccl 

Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo 

directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) 

presentes en textos expositivos e argumentativos, así 

como a súa función no texto. 

100%      x x   

   

  

  

  

 

 

9 

  

  

B3.10   B3.3 B3.3.1 ccl 

Explica con propiedade o significado de palabras ou 

expresións, diferenciando o seu uso denotativo e 

connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa 

do emisor. 

100% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

    x x   

   

  B3.3.2 

ccl 

Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas 

entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 

polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión 

textual. 

100%     

 

 

 

 

x x   

   

B3.11 B3.4 B3.4.1 ccl 

Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación 

funcional e de significado que establecen co verbo da 

oración principal, empregando a terminoloxía gramatical 

adecuada. 

100%      x x   

   

 

 

B3.11 

B3.12   B3.5 B3.5.1 ccl 

Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando 

estruturas sintácticas variadas e aplicando os 

coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora 

destes. 

100%      x x   

 

x 

  

    B3.5.2 csiee 

Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas 

sintácticas dos enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora dos propios textos orais e 

100%      x x   
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escritos, tomando conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

x 

B3.13 

B3.14 B3.6 B3.6.1 

ccl 

Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e 

os recursos expresivos de textos procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional e empresarial, 

relacionando os usos lingüísticos coa intención 

comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 

situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar 

na comprensión do texto. 

70%     

 

 

 

 

x x   

   

  B3.6.2 

csiee 

Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua 

á comprensión, á análise e ao comentario de textos de 

distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os 

usos lingüísticos (marcas de obxectividade e 

subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais 

e persoais, e procedementos de cita) coa intención 

comunicativa do emisor e o resto dos elementos da 

situación comunicativa. 

70%      x x   

  

 

 

x 

 

  B3.6.3 
ccl 

Recoñece e explica os procedementos de inclusión do 

emisor e do receptor no texto. 
100%      x x   

  

 

 

  B3.6.4 
ccl 

Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, 

espaciais e persoais nos textos. 
100%      x x   

   

  B3.6.5 ccl Recoñece, explica e utiliza os procedementos de cita. 50%      x x      

  B3.6.6 
caa 

Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e 

explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime 

verbal, ambigüidades sintácticas, coloquialismos, etc.), 

100%   
100% 

 
    x x   
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con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co 

obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

x x 

B3.12-

14 B3.7 B3.7.1 

ccl 

Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as 

formas de estruturar os textos expositivos e 

argumentativos. 

100%   
100% 

 
    x x   

 

 

 

 

 

 

 

B3.12 B3.8 B3.8.1 

ccl 

Expresa as súas experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, xénero, etc., e as súas experiencias 

persoais en relación co novo texto, para chegar a unha 

mellor comprensión e interpretación deste. 

50%   
100% 

 
    x x   

 

x 

  

B3.15 B3.9 B3.9.1 

csc 

Coñece a situación actual da lingua española no mundo 

diferenciando os usos específicos da lingua no ámbito 

dixital. 

25% 

90% 

 

10% 

    x x   

 x  

  B3.9.2 

csc 

Coñece as orixes históricas do español en América e as 

súas principais áreas xeográficas, recoñecendo nun texto 

oral ou escrito algúns dos trazos característicos e 

valorando as súas variantes. 

25%      x x   

  

x 

 

B3.16 B3.10 B3.10.1 

ccl, caa 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

10%   
100% 

 
    x x   

 

 

x 

 

 

x 
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Os contidos que figuran a continuación serán avaliados ao longo do curso de maneira conxunta co resto dos contidos.  

                        

 
 

    

Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 

logro (1) 
Temas transversais 

           

                            

Te
m

a/
U

D
 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

  

  

 

 

 

B1.1    B1.1.1 

cd 

Recoñece as formas de organización do contido nunha 

argumentación oral, analizando os recursos verbais e non 

verbais empregados polo emisor e valorándoos en 

función dos elementos da situación comunicativa. 

70%  80     

100% 

x x x  

   

    B1.1.2 

ccl 

Analiza os recursos verbais e non verbais presentes en 

textos orais argumentativos e expositivos procedentes 

dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e 

empresarial, relacionando os aspectos formais e 

70%       x x   
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expresivos coa intención do emisor, o xénero textual e o 

resto dos elementos da situación comunicativa. 

 B1.2 B1.2.1 

caa 

Sintetiza por escrito o contido de textos orais 

argumentativos e expositivos procedentes dos ámbitos 

educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 

discriminando a información relevante. 

100%       x x   

 

x 

  

B1.2 B1.3 B1.3.1 

csc 

Interpreta diversos anuncios sonoros e audiovisuais, 

identificando a información e a persuasión, recoñecendo 

os elementos que utiliza o emisor para seducir o receptor, 

valorando criticamente a súa forma e o seu contido, e 

rexeitando as ideas discriminatorias. 

100%       x x x  

  

 

x 

 

 

x 

B1.3 

 

B1.4 

 B1.4.1 

ccl, csc 

Planifica, realiza e avalía presentacións educativas orais 

de forma individual ou en grupo sobre un tema polémico 

de carácter educativo ou da actualidade social, científica 

ou cultural, analizando posturas enfrontadas e 

defendendo unha opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

 

20% 

 

      x x   

  

 

x 

 

 

x 

  B1.4.2 

cd 

Compila información e apoios audiovisuais ou gráficos, 

consultando fontes de información diversa e utilizando 

correctamente os procedementos de cita. 

50%       x x x x 

  

 

 

  B1.4.3 
cmcct 

Clasifica e estrutura a información obtida, elaborando un 

guión da presentación. 
50%       x x   

 

x 

  

   B1.4.4 ccl Exprésase oralmente con claridade, precisión e 

corrección, axustando a súa actuación verbal e non verbal 

100% 
     

  x x x  
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ás condicións da situación comunicativa, e utilizando os 

recursos expresivos propios do rexistro formal. 

 

   B1.4.5 caa 

Avalía as súas presentacións orais e as dos/das seus/súas 

compañeiros/as, detectando as dificultades estruturais e 

expresivas, e deseñando estratexias para mellorar as súas 

prácticas orais e progresar na aprendizaxe autónoma. 

50%  

   

  x x   

 

x 

 

x 
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3ºPMAR 

     5.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

 
1ª Aval 

    

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro 

(1) 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

 

Tema/UD 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Peso  

Cualific. 

Instrumentos Temas transversais  

Proba 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

gru

p 

Cad 

Cla Rúb Obs. CL  EOE CA 

 

TIC EMP 

 

 

EC 

 

 

PV 

 

1ª AVAL.                                         LINGUA CASTELÁ  

 
B1.1. 

B1.1 

B1.1.2 

ccs 

Comprende o sentido global de textos publicitarios, 

informativos e de opinión procedentes dos medios de 

comunicación, distinguindo a información da persuasión 

na publicidade e a información da opinión en noticias, 

reportaxes, etc., identificando as estratexias de 

enfatización e de expansión. 

70  30    40   x x x     

 

 B1.1.3 

ccl 

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas 

principais e integrándoas con claridade en oracións que se 

relacionen loxicamente e semanticamente. 

100      50  50 x x      
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B1.2. B1.2 B1.2.2. 

ccl 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 

estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 

argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 

relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un 

punto de vista particular. 

70  50    20   x x      

 

B1.3. B1.3 B1.3.1. 

csc 

Escoita, observa e explica o sentido global de debates, 

coloquios e conversas espontáneas identificando a 

información salientable, determinando o tema e 

recoñecendo a intención comunicativa e a postura de 

cada participante, así como as diferenzas formais e de 

contido que regulan os intercambios comunicativos 

formais e os intercambios comunicativos espontáneos. 

70      40  30 x x      

 

B1.5. B1.5 B1.5.2. 

ccl 

Organiza o contido e elabora guións previos á intervención 

oral formal, seleccionando a idea central e o momento en 

que vai ser presentada ao seu auditorio, así como as ideas 

secundarias e os exemplos que van apoiar o seu 

desenvolvemento. 

70    60  10   x x  x    

 

B1.6. B1.6 B1.6.1. 

ccl 

Participa activamente en debates e coloquios escolares 

respectando as regras de interacción, intervención e 

cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 

respectando as opinións das demais persoas. 

70        70 x x      

 

B2.1 B2.1 B2.1.1. 
ccl 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 

función do obxectivo e o tipo de texto. 
50        50 x x      
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B2.2. 

B2.2 

B2.2.1. 

ccl 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

100  50    20  30 x x      

 

 

 B2.2.2. 

CCL 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

100  70    20  10 x x      

 

B2.3. 

B2.3 

B2.3.2. 

CCL 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de 

textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 

organización do contido. 

100  70    20  10 x x      

 

 B2.3.3. CSC Respecta as opinións das demais persoas. 70        70 x x    x   

B2.4. B2.4 B2.4.1. 

CCS 

Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 

información, e integra os coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

70        70 x x  x x   

 

B2.5. B2.5. B2.5.1. 

CAA 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 

contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, 

ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa 

propia produción escrita ou a dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras. 

100      80  20 x x      
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 B2.5.2. 

CCL 

 Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas 

de mellora que se deducen da avaliación da produción 

escrita e axustándose ás normas ortográficas e 

gramaticais que permiten unha comunicación fluída. 

70      50  20 x x  x    

 

 

B3.1   B3.1 B3.1.2. 

CCL 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100  70    30   x x      

 

 

B3.2. B3.2 B3.2.2 

CCL 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 

textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos. 

100  70    30   x x      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

B4.1 B4.1. B4.1.1 

ccl 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 

contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa 

atención e o que a lectura lle achegou como experiencia 

persoal. 

70    60    10 x x  x    

 

 B.4.2 

  B4.2 

    

B4.5.1 

ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios, en 

versión orixinal ou adaptados, e representativos da 

literatura da Idade Media, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

100  50  40  10   x x x x    

 

 B4.5.2 

ccec 

Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 

do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 

formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

100  50  40  10   x x x x    
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  B.4.3 B4.3 B4.6.1 

ccec/ccl 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 

modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

50      40  10 x x x     

 

1ª AVAL. LINGUA GALEGA    

 B1.1 

B1.1 

B1.1.1. ccl 

Comprende o sentido global e identifica a intención 

comunicativa e a estrutura de textos orais propios 

dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 

noticias, crónicas e reportaxes). 

100    50  20  30 x x      

 

  B1.1.2. ccl 

Interpreta textos orais e traslada a información 

relevante a esquemas ou resumos 
70    20  40  10 x x      

 

 B1.2 

B1.2 

B1.2.1. Ccl/ caa 

Diferencia as ideas principais e as secundarias e 

identifica a intención comunicativa de programas de 

carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas 

100  50    30  20 x x      

 

  B1.2.2 Ccl/csc 

Compara o tratamento da mesma noticia en 

diferentes medios de comunicación e extrae 

conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 

atopadas. 

50    20  30  10 x x      
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 B1.3. 

B1.3. 

B1.3.1. Ccl/caa 

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. 

70    10  50  10 x x      

 

  B1.3.2. ccl Recoñece a intención comunicativa dos textos. 70  50    20   x x  x     

 B1.5. B1.5 B1.5.1. Ccl/csc 

Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía 

na comunicación oral (intervén na quenda que lle 

corresponde, respecta as opinións e recoñece e 

rexeita a linguaxe discriminatoria). 

100    50  30  20 x x   x   

 

 B1.6. 

B1.6 

B1.6.1. Ccl/caa 

Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, 

recoñece os erros de produción oral propia e allea a 

partir da práctica habitual de autovaliación e propón 

solucións para melloralas 

50    20  20  10 x x      

 

  B1.6.2 ccl 

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 

poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua 

galega. 

50        50 x    x   

 

 B1.7 

B1.7 

B1.7.1 Ccl/caa 

Participa activamente en debates ou coloquios, 

respecta as regras de interacción, intervención e 

cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 

demais  

70    50    20 x x   x   

 

  B1.7.2. ccl 

Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións 

do moderador nos debates e coloquios.  
70    50    20 x x   x   
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  B1.7.4. Ccl/caa 

Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula 

de xeito adecuado, escoita activamente os demais e 

usa fórmulas de saúdo e despedida.  

70    50    20 x x   x   

 

 B1.8. B1.8 B1.8.2. ccl/caa 

Participa con fluidez nas intervencións orais 

espontáneas ou formais respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a 

colocación do pronome átono, así como a fonética 

galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema 

fricativo palatal xordo).  

70    20    50 x x      

 

  

 

B1.8.5. ccl 

Emprega nas intervencións orais espontáneas un 

léxico rico e variado.  
70    50    20 x x      

 

  B1.8.7. Ccl/csc 

Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, 

pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais 

propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.  

70    20    50 x x      

 

 B2.1. 

B2.1 

B2.1.1. Ccl/caa 

Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 

subliñados, esquemas e resumos. 

 

70  50    20   x x  x    

 

  B2.1.3. ccl 

Busca e asimila o significado de palabras do rexistro 

formal e incorpóraas progresivamente ao seu 

vocabulario.  

70  50    20   x x  x    
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 B2.2. 

B2.2. 

B2.2.1. csc 

Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá 

e das relacións sociais: convocatorias, actas de 

reunión e regulamentos.  

100  70    20  10 x x  x    

 

  B2.2.2. ccl 

Identifica os trazos característicos dun escrito 

(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) 

coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión 

e regulamentos).  

100  70    20  10 x x  x    

 

 B2.3 

B2.3 

B2.3.1. Ccl/cd/csc 

Comprende e interpreta textos xornalísticos, 

fundamentalmente en entrevistas, crónicas e 

reportaxes.  

100  50    30  20 x x  x    

 

  B2.3.2. ccl 

Distingue entre os contidos informativos e as 

opinións que se expresan nos textos xornalísticos.  
100  50    30  20 x x  x    

 

 B2.4. B2.4 B2.4.3. caa 

Interpreta, deduce e explica a información que 

aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais.  
100  50    30  20 x x  x    

 

 B2.5 B2.5 B2.5.1. caa 

Interpreta o sentido global e compón o esquema 

xerarquizado das ideas de textos expositivos e 

explicativos.  

100  70    20  10 x x      

 

 B2.10. B2.10 B2.10.1. ccl/cd 

Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 

xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, 

crónicas, reportaxes.  

70    50  20   x x  x    

 

 B2.12. B2.12 B2.12.1. caa Planifica a composición dos escritos en función do 

tipo de texto e da situación comunicativa para 
70    50  20   x x       
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redactar textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados.  

  B2.12.6. Ccl/caa 

Revisa os textos de xeito gradual para resolver 

dificultades de contido (temática e estrutura) e de 

forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 

gramaticais).  

100  70    20  10 x x      

 

 B3.1 B3.1 B3.1.1. Ccl/csc 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en 

contextos comunicativos de uso formal da lingua.  
70    20  50   x x      

 

 B3.2. 

B3.2 

B3.2.1. ccl 

Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros 

cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.  
70  50    20   x x      

 

  B3.2.2. ccl 

Identifica e explica os usos e valores das categorías 

gramaticais relacionándoas coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual.  

100  70    30   x x      

 

 B3.3. B3.3 B3.3.1. ccl 

Recoñece e explica os procedementos de creación de 

palabras.  
100  70    20  10 x x      

 

   B3.3.2. ccl 

Crea palabras novas utilizando os procedementos de  

creación. 
100  70    20  10 x x      

 

 B3.7. B3.7 B3.7.1. ccl Revisa os textos para puntuar correctamente.  100  70    20  10 x x  x     

 B4.2. B4.2 B4.2.1. Ccl/csc 

Describe e analiza a situación sociolingüística de 

Galicia.  
70  50    20   x x      
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  B4.2.2. Ccl/csc 

Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a 

idade das persoas.  
70  50    20   x x      

 

 B4.7. 

B4.7 

B4. 7.1. ccl 

Identifica e clasifica as variantes diastráticas do 

galego.  
100  70    20  10 x x      

 

  B4. 7.2. ccl 

Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua 

galega e valóraa como variante unificadora.  
70  50    20   x x      

 

 B5.1. 

B5.1 

B5.1.1 ccl 

Identifica as distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.  
100  50  30  20   x x  x    

 

  B5.1.2. Ccl/csc 

Comprende e explica razoadamente as distintas 

épocas e períodos da literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 

característicos.  

100  50  30  20   x x  x    

 

1ª AVALIACIÓN SOCIAIS   

 B1.1. B1.1 B1.1.3. Caa/cmcct/ccl/cd Coñece e interpreta os tipos de mapas 100  70    20  10  x      

 B2.1 B2.1 B2.1.1. Ccl/cmcct/cd/caa/csc 

Distingue nun mapa político a distribución territorial 

de España. Comunidades autónomas, capitais, 

provincias e illas. 

100  70  20  10      x    

 B2.2. B2.2 B2.2.1. Ccl/cmcct/cd/caa/csc 

Compara a poboación activa  de cada sector en 

diversos países e analiza o grao de desenvolvemento 

que amosan estes datos. 

70    20  40  10  x   x   
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 B2.3 B2.3 B2.3.1. Ccl/cmcct/caa/csc Diferenciaos sectores económicos europeos. 100  70    20  10  x   x   

 B2.5. B2.5 B2.5.1. Ccl/cmcct/caa/csc 

Define o desenvolvemento sustentable e describe os 

conceptos relacionados con el. 
100  70    20  10  x      

 

B2.6. 

B2.6 

B2.6.3. caa/cmcct/cd/csiee 

Localiza e identifica nun mapa as principais zonas 

produtoras e consumidoras de enerxía no mundo. 
70  50    20     x     

 B2.6.4. caa/cmcct/cd/csiee Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. 100  70    20  10  x      

2ª  AVALIACIÓN   LINGUA CASTELÁ  

 B1.2 B1.2 B1.2.1. CCL 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e 

da estrutura de textos narrativos, descritivos, 

expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo 

xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 

persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

70  50    20   x x      

 B2.2 

B2.2 

B2.2.1. CCL 

Recoñece e expresa o tema e a intención 

comunicativa de textos escritos propios do ámbito 

persoal e familiar, educativo ou escolar, e social 

(medios de comunicación), identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, a organización do contido, as 

marcas lingüísticas e o formato utilizado 

100  70    30   x x      

  B2.2.2. CCL 

Recoñece e expresa o tema e a intención 

comunicativa de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados 

100  70    20  10 x x      
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identificando a tipoloxía textual seleccionada, as 

marcas lingüísticas e a organización do contido. 

 B3.4. 

B3.4 

B3.4.1. CCL 

Recoñece e explica nos textos os elementos 

constitutivos da oración simple, diferenciando 

suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a 

ausencia do suxeito como unha marca da actitude, 

obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

100  70    20  10 x x      

  B3.4.2. CAA 

Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do suxeito (axente, 

paciente e causa). 

100  70    20  10 x x      

 B3.8 

B3.8 

B3.8.1 CSC 

Localiza nun mapa as linguas de España e explica 

algunha das súas características diferenciais, 

comparando varios textos, recoñece as súas orixes 

históricas e describe algúns dos seus trazos 

diferenciais 

100  70    20  10 x x      

  B3.8.2. CSC 

Recoñece as variedades xeográficas do castelán 

dentro e fóra de España. 
100  70    20  10 x x      

 B4.5 B4.5 B4.5.1. CCL/CSC 

Le e comprende unha selección de textos literarios, 

en versión orixinal ou adaptados, e representativos 

da literatura do Renacemento, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

100  50  30  10  10 x x x x    
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 B4.5.2. CCEC 

Expresa a relación entre o contido da obra, a 

intención do/da autor/a e o contexto, e o 

mantemento de temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

100  50  30  10  10 x x x x    

  B4.6.1. CCEC 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir 

de modelos dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa. 

50      40  10 x x   x   

 

2ª AVALIACIÓN LINGUA GALEGA 

 

B3.2. 

B3.2 

B3.2.1 CCL/CAA 

Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros 

cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.  
100  50    30  20 x x   x   

 B3.2.2. CCL 

Identifica e explica os usos e valores das categorías 

gramaticais relacionándoas coa intención 

comunicativa e a tipoloxía textual.  

100  70    30  20 x x      

B3.7. B3.7 B3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente.  70  50    20   x x      

B3.9 B3.9 B3.9.1. CCL 

Identifica, explica e usa distintos conectores, así 

como outros mecanismos que lle achegan cohesión a 

un texto.  

70  50    20   x x      

B4.4 B4.4 B4.4.1. CCL/CSC 

Recoñece os principias elementos na orixe e 

formación da lingua galega desde os seus inicios ata 

1916.  

100  70    30   x x      
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 B4.4.2 CCL/CSC 

Recoñece os acontecementos relevantes da historia 

social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.  
70  50    20   x x x     

B4.5. B4.5 B4.5.1. CCL/CSC 

Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula 

a utilización do galego e a súa promoción.  
70  50    20   x x      

B5.1 B5.1 B5.1.1. CCL 

Identifica as distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.  
100  70  30     x x  x    

B5.5. B5.5 B5.5.1. CCL/CD 

Consulta fontes de información básicas para a 

realización de traballos sinxelos e cita axeitada 

destas.  

70  50  20     x x x x    

2ª AVALIACIÓN SOCIAIS     

B2.8 B2.8 B2.8.1. CCL/CAA/CSC/CSIEE 

Localiza nun mapa os países industrializados do 

mundo a través de lendas e símbolos adecuados. 
70  50    20      x x   

B2.10. B2.10 B2.10.2. CCL/CAA/CSC/CSIEE 

Describe as características do comercio internacional 

na actualidade. 
100  70    20  10  x   x   

B2.11. B2.11 B2.11.1. CCL/CdAA/CSC/CSIEE Identifica os tipos de turismo e os seus efectos. 100  70    20  10  x   x   

B2.12. B2.12 B2.12.3. CCL/CAA/CSC/CSIEE 

Describe o funcionamento dos intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos e gráficos 

nos que se reflicten as liñas de intercambio. 

70  50    20    x x     

B3.2. B3.2 B3.2.1. Csc/ caa Nomea e identifica catro clases de fontes históricas. 100  70    20  10  x      
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B3.3. 

B3.3 

B3.3.1. Csc/cmcct 

Ordena  temporalmente algúns feitos históricos e 

outros feitos salientables utilizando para iso as 

nocións básicas de sucesión, duración e 

simultaneidade. 

100  70    20  10  x      

 B3.3.2. Csc/cmcct 

Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas 

históricos. 
50    30  20     x     

B3.6. B3.6 B3.6.1 Csc/caa 

Distingue modos de periodización histórica (Idade 

Moderna,Renacemento, Barroco, Absolutismo, etc.) 
100  70    20  10  x      

3ª AVALIACIÓN LINGUA CASTELÁ     

B2.2. 

B2.2 

B2.2.1. CCL 

Recoñece e expresa o tema e a intención 

comunicativa de textos escritos propios do ámbito 

persoal e familiar, educativo ou escolar, e social 

(medios de comunicación), identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, a organización do contido, as 

marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

100  50  30  20   x x x     

 B2.2.2. CCEC 

Recoñece e expresa o tema e a intención 

comunicativa de textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, as 

marcas lingüísticas e a organización do contido. 

100  70    20  10 x x x     
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B2.6. B2.6 B2.6.3. CAA 

Resume textos xeneralizando termos que teñen 

trazos en común, globalizan do a información e 

integrándoa en oracións que se relacionen 

loxicamente e semanticamente, evitando parafrasear 

o texto resumido. 

70  40    20  10 x x      

B3.5. B3.5 B3.5.1. CCL 

Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 

adición, contraste e explicación) e os principais 

mecanismos de referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 

substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando a súa función na organización do contido 

do texto. 

100  70    20  10 x x      

B3.6. B3.6 B3.6.1. CCL 

Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 

lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao 

receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de 

pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións 

impersoais, etc.). 

100  70    20  10 x x      

B4.2. 

B4.2 

B4.5.1. ccl 

Le e comprende unha selección de textos literarios, 

en versión orixinal ou adaptados, e representativos 

da literatura do Barroco, identificando o tema, 

resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 

literaria. 

100  50  30  10  10 x x x x    

 B4.5.2. ccec 
Expresa a relación entre o contido da obra, a 

intención do/da autor/a e o contexto, e o 
100  50  30  10  10 x x x x    
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mantemento de temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

B4.3. B4.3 B4.6.1. CCL/CCEC 

Redacta textos persoais de intención literaria a partir 

de modelos dados seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e creativa. 

50      40  10 x x   x   

3ª AVALIACIÓN LINGUA GALEGA    

B2.11. B2.11 B2.11.2. CCL/CD 

Usa correctamente elementos formais nos traballos 

académicos: citas bibliográficas, índices, paxinación, 

notas ao pé de páxina, organización de títulos, 

capítulos, etc.  

70    30  30  10 x x  x    

B2.12. B2.12 B2.12.1. CCL/CAA/CD 

Planifica a composición dos escritos en función do 

tipo de texto e da situación comunicativa para 

redactar textos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados.  

50    30  20   x x      

B2.13. B2.13 B2.13.1. CCL/CD/CAA 

Usa as TIC (procesadores de textos e correctores 

ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e facilitar a corrección dos textos 

escritos.  

70    60  10   x x  x x   

B3.7. B3.7 B3.7.1. CCL Revisa os textos para puntuar correctamente.  100  70    20  10 x x  x    
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B3.8. B3.8 B3.8.1. CCL 

Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas 

oracionais e diferenza os elementos que as 

desempeñan.  

100  70    20  10 x x      

B3.9. B3.9 B3.9.1. CCL 

Identifica, explica e usa distintos conectores, así 

como outros mecanismos que lle achegan cohesión a 

un texto.  

100  70    20  10 x x      

B4.5 B4.5 B4.5.1. CCL/CSC 

Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula 

a utilización do galego e a súa promoción.  
70  50    20   x x      

B5.1. B5.1 B5.1.1. CCL 

Identifica as distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916.  
100  50  30  20   x x x x    

B5.2. B5.2 B5.2.2. CCL 

Le autonomamente obras ou textos representativos 

da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 

resume o seu contido, sinala os seus trazos 

característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da 

literatura galega correspondente.  

100  50  30  20   x x x x    

B5.5 B5.5 B5.5.1. CCL 

Consulta fontes de información básicas para a 

realización de traballos sinxelos e cita axeitada 

destas.  

70    50  10  10 x x x  x   

3ª AVALIACIÓN SOCIAIS    
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B3.7 B3.7 B3.7.1. Csc/ccec/caa/ccl 

Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo 

na historia europea, a partir de fontes históricas de 

diversos tipos. 

100  70    20  10 x   x    

B3.8. B3.8 B3.8.1. Csc/ccec/cmcct/ 

Coñece obras e legadode artistas, humanistas e 

científicos da época.  
100  70    20  10  x x     

B3.10 B3.10 B3.10.1. Csc/caa 

Distingue as características de réximes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios e absolutos. 
100  70    20  10  x    x  

B3.12 B3.12 B3.12.1. Csc/cmcct/caa/ccl 

Explica as causas que conducen á descuberta de 

América para Europa, a súa conquista e a súa 

colonización. 

100  70    20  10  x      

B3.13 B3.13 B3.13.1. Csc/caa 

Analiza as relación entre os reinos europeos que 

conducen a guerra como a dos “Trinta Anos” 
100  70    20  10  x      
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 5.1. Estratexias metodolóxicas 
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Aspectos   xerais 

5. METODOLOXÍA 

A metodoloxía que seguirá o noso departamento terá en conta unha serie de factores: 

Na metodoloxía, o punto de referencia fundamental para a nosa materia é o emprego do texto. A lectura, 

análise e interpretación de textos de diferente clase e grao de dificultade, así como a reflexión sobre estes 

propicia a consecución de moitos dos estándares previstos, posto que atende aos catro bloques de contido 

establecidos (comunicación oral, escrita,  coñecemento da lingua  e educación literaria). Traballaranse non só 

os textos propostos na aula, senón tamén varios libros de lectura obrigatoria, sobre os que se realizarán 

probas específicas de análise e comprensión lectora nas que se valorará tamén a expresión. 

En todo o proceso é fundamental a interrelación dos catro bloques de contidos, polo que se traballarán 

simultaneamente e seguiremos o principio de recorrencia e ampliación destes ao longo das distintas etapas 

educativas. Como norma xeral, na aula suscitaranse debates sobre distintos temas que xurdan da lectura dos 

textos, traballando así a comunicación oral mediante a exposición argumentada de opinións que poden ser 

rebatidas polo resto do alumnado. A partir de aquí, podemos traballar o resumo, esquema, a adecuación á 

situación comunicativa, o desenvolvemento da capacidade crítica, o emprego da lingua e o estudo dos seus 

recursos, así como o valor literario do texto, se é o caso. 

A función do docente será a de establecer as adecuadas relacións entre os coñecementos previos do 

alumnado e o tema presentado, de modo que se vaian aproximando aos contidos de modo progresivo, polo 

que partiremos dos aspectos máis xerais e atractivos para o alumnado e iremos despois entrando en 

cuestións máis complexas. 

En todo este proceso o profesor actuará como guía, facilitando a intervención de todo o grupo-clase e 

axudando a que este descubra por si mesmo os contidos presentados a través do método de pregunta-

resposta, de suscitar cuestións que impliquen a reflexión e da proporción de instrumentos necesarios para 

que conecten a materia co seu entorno e coa  vida.  

Ademais, hai que considerar a diversidade de ritmos de aprendizaxe entre os alumnos, así como as 

dificultades específicas que algún deles poida presentar nesta materia. Por isto, elaboraremos sempre 

actividades que supoñan diferentes graos de dificultade e adaptarémolas ás necesidades específicas de cada 

alumno/a.  

Na sociedade actual a información e as novas tecnoloxías supoñen un elemento fundamental que favorece 

tamén a comunicación e o progreso. O alumnado ha de ser capaz de obter, seleccionar, interpretar e 

transmitir información procedente de diversas fontes (biblioteca, medios de comunicación de masas) por 

medio de esquemas, resumos, cadros sinópticos…  Ademais, deberá ter a capacidade de usar estes medios 

para a elaboración de traballos persoais ou en grupo, así como de converter a información obtida en 

coñecemento, sendo sempre responsable co seu emprego e adoptando unha postura crítica ante a 

información que delas extraia.  

Desde o departamento promóvese a colaboración coas actividades da biblioteca, que cada ano se centra no 

traballo dun proxecto, polo que se proporán actividades individuais e en grupo que, relacionadas coa materia, 

supoñan o desenvolvemento de tarefas que traten o tema e sirvan para poñer en contacto coa realidade do 

entorno ao noso alumnado, así como para avanzar  na resolución de conflitos e na aprendizaxe autónoma. 
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Estratexias   metodolóxicas 

Secuenciación habitual de traballo na aula 

 

Lectura e memorización comprensivas  

Extracción do tema principal e das ideas secundarias dos textos 

Elaboración de sínteses 

Comentarios de textos de diferente tipoloxía e grao de dificultade 

Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

Resolución de dúbidas e problemas 

Posta en común de ideas fundamentais 

Recopilación de conceptos 
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Motivación: 

Lectura dun texto que se relacione cos contidos que se van tratar 

Información do profesor/a: 

Información básica para todo o alumnado 

Resolución de exercicios de aplicación dos conceptos estudados e formulación de dúbidas 

Apoio e reforzo individualizado de conceptos  

Traballo persoal 

Lectura e comprensión de textos 

Resolución de dúbidas, exercicios e tarefas propostas pola profesora 

Elaboración de sínteses, traballos individualizados… 

Realización de pequenas investigacións  

Memorización comprensiva 

Avaliación: 

Probas escritas 

Observación do traballo na aula e na casa: terase en conta a realización das actividades de forma puntual, as 

intervencións orais, a escoita activa, o respecto aos compañeiros… 

Análise de producións: caderno, redaccións, comentarios, traballos individuais e en equipo… 
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5.2. Outras decisións  metodolóxicas 
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Avaliación: inicial, continua, final, extraordinaria. Pendentes. 

 

 

 

Agrupamentos: levaranse a cabo se trala observación do grupo e das súas necesidades se considera 

oportuno. Para iso aterémonos ás indicacións do Departamento de Orientación. 

 

Tempos:  os tempos serán os previamente establecidos na secuenciación, pero poden axustarse ás 

necesidades do noso alumnado, de modo que. se é necesario afondar máis nalgún aspecto e isto saca 

tempo ao desenvolvemento da programación. o departamento establece como fundamental a 

consecución dos contidos mínimos aínda que non se logre impartir a totalidade dos programados. 

 

Espazos: fundamentalmente empregarase a aula, pero cando se leven a cabo outras actividades 

complementarias podemos usar tamén a biblioteca e o salón de actos. O departamento desenvolve, en 

colaboración con outro profesorado do centro, o club de lectura, que se reunirá periodicamente no 

espazo dedicado para tal fin (zona dos departamentos, aula de multiusos, Ollomao e biblioteca). 

 

Materiais: partimos do libro de texto no caso da ESO, pero empregamos a aula virtual no caso de 

Bacharelato. Ademais, contamos con pizarra dixital e ordenador do profesor. A aula dixital tamén se 

usará como elemento de apoio nos cursos da ESO se se considera necesario. Nesta podemos dar acceso a 

actividades interactivas e supón un mecanismo adecuado para a entrega de traballos.  Por outra banda, 

traballamos nalgúns cursos co periódico e cada nivel terá tres lecturas obrigatorias que serán propostas 

cada ano e porán en contacto ao noso alumnado co ámbito literario, sendo a través delas analizada a súa 

capacidade de comprensión, expresión e valoración crítica. 

No caso de PMAR, non traballamos con libro de texto senón que será a profesora a encargada de 

proporcionar os recursos ao alumnado e empregará medios dixitais, así como vídeos e documentais para 

a explicación dos conceptos de Xeografía e Historia e para a realización de actividades. Tamén serán 

empregados estes medios para o estudo dos contidos literarios, que se levará a cabo por medio de 

traballos de investigación do alumnado, exposición dos mesmos e realización de probas. Ademais 

dedicarase unha hora semanal á lectura e estudo do xornal. 

 

Recursos didácticos: partimos da impartición de clase, pero botamos man doutros recursos didácticos 

coma o debate suscitado por algún tema extraído da lectura do periódico ou dun texto, a consulta de 

páxinas especializadas para a realización de actividades interactivas, os dicionarios en rede, as TIC para 

realizar investigacións…  
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial levarase a cabo a principios de curso, nas primeiras semanas de clase, e consistirá na 

realización de probas escritas e a observación directa das intervencións do alumnado durante o período de 

desenvolvemento da mesma. 

Os resultados desta avaliación serán tratados durante a reunión que se estableza no centro para poñer en 

común a información obtida do alumnado e será comunicada ás familias se se considera relevante, sobre todo 

se é necesario realizar adaptacións curriculares ou se precisan apoios individualizados. 

Partindo da información recollida durante a avaliación inicial tomaranse as medidas oportunas para traballar co 

grupo-clase e mellorar o seu rendemento académico. 

 

6.2.     PROCEDEMENTO AVALIACIÓN CONTINUA 

Na avaliación teranse en conta varios instrumentos: a observación das intervencións orais do alumnado na aula 

(debates, respostas ás actividades presentadas, respecto polo resto do alumnado, actitude de superación e 

evolución positiva na súa aprendizaxe, exposicións...) e da súa capacidade de organización, os traballos 

propostos e recollidos polas profesoras, a realización das actividades que deberán figurar no seu caderno de 

clase e as probas escritas que se realicen. As notas acadadas en cada apartado figurarán no caderno da 

profesora. 

Para aprobar a avaliación, o alumnado deberá superar as probas establecidas, ler o libro de lectura obrigatoria 

e ter feitos os exercicios e actividades propostas para o período que se avalía. A nota que figurará na respectiva 

avaliación será a que resulte do cómputo dos seguintes elementos: 

Actitude: terase en conta para os efectos do redondeo da nota da avaliación correspondente e nela valorarase 

a asistencia á clase e o feito de traer o material necesario, a puntualidade, a entrega dos traballos e cadernos 

en prazo, a adecuada intervención na aula; a atención e respecto debido á profesora e compañeiros/as, sen 

constantes interrupcións que rompan a dinámica da clase; a realización das actividades propostas e corrección 

das mesmas; as participacións orais voluntarias e non voluntarias. Poderase redondear cara arriba se a nota é 

positiva e restar nota se é negativa.  

A non presentación habitual de traballos sen causa xustificada, as interrupcións innecesarias do 

desenvolvemento da clase, a falta habitual do material necesario será penalizada ata un 15% na nota final da 

avaliación. 

 

Valoración de traballos con 1 punto. Para avaliar este aspecto teremos en conta: traballos propostos sobre as 

lecturas, redaccións, exposicións, noticias, cadernos, controis periódicos…  

Lecturas: serán de carácter obrigatorio e valoraranse con 1 punto. Se algún alumno/a forma parte do club de 

lectura, poderá substituír a lectura da avaliación pola do club sempre que demostre ter lido a obra e presente o 

traballo correspondente (salvo no caso de 2ºBAC, onde terán que ler as lecturas obrigatorias). Cando o 

alumnado acuda ao club de lectura de reforzo, o departamento considerará que recibe reforzo educativo e 

manifestarao na nota da avaliación. 
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Realización de probas: suporán 8 puntos. Aquí terase en conta: 

Nas probas escritas, cada exercicio será avaliado segundo a súa dificultade, número de apartados… As probas 

poderán constar de cuestións teóricas, prácticas ou teórico-prácticas, segundo o criterio da profesora. Para 

aprobalas a media entre as realizadas será como mínimo de 4 puntos. Se non acada a puntuación sinalada 

nesta alínea, non se lle sumarán as restantes. 

En cada avaliación realizaranse dous exames entre os que se fará a media e nos que todos os contidos estarán 

interrelacionados para 1º e 2ºESO (un exame avaliará a capacidade de comprensión e expresión do alumnado e 

o outro os coñecementos lingüísticos e literarios. Poderanse interrelacionar ambos). No caso de 3º, 4º de ESO e 

1º BAC farase un exame de contidos lingüísticos e outro de contidos literarios.  

 

Para a cualificación dos mesmos seguiranse as seguintes directrices: 

En 1º-2ºESO non se fará a media se se obtén unha nota inferior a “2,5” nalgún dos dous. En 3º-4ºESO será 

necesario acadar un “3” para facer a media.  

En Bacharelato non se fará a media se se obtén unha nota inferior a un “3´75” nalgún dos dous.  

En caso de que non se acade a cualificación mínima para facer a media, bloquearase a nota da avaliación 

correspondente, que será como máximo 3 puntos, sen computar as outras alíneas. 

Computaranse aquí os traballos de certa dificultade, que se valorarán, segundo o grao da mesma. A súa 

porcentaxe na nota será comunicada ao alumnado previa realización deste.  

A non presentación dos anteditos traballos, a copia dos mesmos ou dun exame suporá o suspenso da 

avaliación, na que se obterá como máximo 3 puntos (sen computar outras alíneas). No caso do Bacharelato, 

tamén terá esa nota como máximo quen non demostre ter lido o libro de lectura obrigatoria. 

Presentación adecuada de caderno, exames e redaccións.  

Non se recollerán nin puntuarán os exames e traballos escritos a lapis, pois será obrigatorio empregar para os 

mesmos bolígrafo de tinta negra ou azul.  

O feito de non entregar traballos, cadernos e redaccións en prazo sen causa xustificada equivale á non 

presentación dos mesmos, de xeito que poderán ser  corrixidos pero non avaliados.  

Poderase baixar nota pola incoherencia, presencia de vulgarismos ou impropiedades, a puntuación incorrecta, 

a mala caligrafía e as faltas de ortografía. Tamén se penalizará o feito de non contestar as preguntas no espazo 

asignado para elas e a ausencia de marxes. As penalizacións impostas sobre a nota obtida seguirán estas 

directrices: 

Cada falta das mencionadas, aínda que sexa repetida, descontará 0,1 punto. 

Aplicarase un límite de faltas por nivel: 

Máximo de 1 punto para 1º-2ºESO. 

Máximo de 1,5 punto para 3º-4ºESO. 
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Máximo de 2 puntos para 1º-2ºBacharelato. 

En caso de ter máis de  25 faltas , descontarase o estipulado sen aplicar o límite establecido. 

En todos os casos, se algún alumno/a non comparece a un exame, poderá facelo outro día de común acordo 

coa profesora, sempre e cando presente o xustificante oficial que acredite que a súa falta de asistencia, 

segundo o regulamento do centro, está xustificada. 

Se algún membro do alumnado non le o libro de lectura poderá recuperalo asistindo a unha segunda proba 

sobre o mesmo, na que non poderá acadar unha nota superior a 5 sobre 10. 

No caso das ACS valorarase un 80% as probas realizadas e un 20% o traballo. 

Se unha avaliación non foi superada, o alumnado afectado terá que facer unha recuperación no trimestre 

seguinte. Salvo no caso de 1º e 2º da ESO que a avaliación será continua. No caso de 3º, 4º e 1ºBAC só se fará 

recuperación de literatura , pois a de Gramática é avaliación continua, polo que entrarán todos os contidos en 

cada exame. En ambos os dous casos a nota máxima será un 5 sobre 10.  A nota da avaliación será a obtida no 

exame e sumaránselle as alíneas correspondentes segundo o estipulado máis arriba.  

As recuperacións que se leven a cabo durante o curso serán computadas como máximo con 5 puntos sobre 10. 

Non será así no caso de setembro, onde se cuantificará a nota obtida no exame correspondente.  

2º BAC  AVALIACIÓN:  

Na avaliación teranse en conta varios instrumentos: a observación das intervencións orais do alumnado na aula 

(debates, respostas ás actividades presentadas, respecto polo resto do alumnado, actitude de superación e 

evolución positiva na súa aprendizaxe, exposicións...) e da súa capacidade de organización, os traballos 

propostos e recollidos pola profesora,  e as probas escritas que se realicen. As notas acadadas en cada apartado 

figurarán no caderno da profesora. 

Para aprobar a avaliación, o alumnado deberá superar as probas establecidas, ler o libro de lectura obrigatoria 

e ter feitos os exercicios e actividades propostas para o período que se avalía. A nota que figurará na respectiva 

avaliación será a que resulte do cómputo dos seguintes elementos: 

1.ACTITUDE: terase en conta para os efectos do redondeo da nota da avaliación correspondente e nela 

valorarase a asistencia á clase e o feito de traer o material necesario, a puntualidade, a entrega dos traballos e 

comentarios en prazo, a adecuada intervención na aula; a atención e respecto debido á profesora e 

compañeiros/as, sen constantes interrupcións que rompan a dinámica da clase; a realización das actividades 

propostas e corrección das mesmas; as participacións orais voluntarias e non voluntarias. Poderase redondear 

cara arriba se a nota é positiva e restar nota se é negativa.  

A non presentación habitual de traballos sen causa xustificada, as interrupcións innecesarias do 

desenvolvemento da clase, a falta habitual do material necesario será penalizada ata un 15% na nota final da 

avaliación. 

2.VALORACIÓN DE TRABALLOS CON 1 PUNTO. Para avaliar este aspecto teremos en conta: traballos propostos 

sobre as lecturas, resumos, COMENTARIOS DE TEXTO, exposicións, , traballos voluntarios … En ningún caso 

optará a este punto o alumnado que non presente todos os comentarios en prazo.  
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3.LECTURAS: serán de carácter obrigatorio e valoraranse con 1 punto cada libro. O alumnado que non aprobe o 

exame de lectura suspenderá automaticamente a avaliación . Conserva as notas do resto dos exames ,pero non 

se considerará aprobado ata que teña os libros superados.  

4.EXAMES : suporán 7 puntos, na primeira e na segunda avaliación e 9 na última. Aquí terase en conta: 

Nas probas escritas, cada exercicio será avaliado segundo a súa dificultade, número de apartados… As probas 

poderán constar de cuestións teóricas, prácticas ou teórico-prácticas, segundo o criterio da profesora. En cada 

avaliación realizaranse dous exames (un de Lingua e outro de Literatura) entre os que se fará a media sempre e 

cando acade un 3.75 como mínimo. Durante a 1ª e 2ª avaliación, as lecturas suporán o 20% da nota (posto que 

se verán 2 libros por avaliación) e as probas o 70%, mentres que na 3ª avaliación as probas serán o 90%.  

 

Para a cualificación dos mesmos seguiranse as seguintes directrices: 

 En Bacharelato non se fará a media se se obtén unha nota inferior a un “3´75” nalgún dos dous.  

 En caso de que non se acade a cualificación mínima para facer a media, bloquearase a nota da 

avaliación correspondente, que será como máximo 3 puntos, sen computar as outras alíneas. 

 A non presentación dos traballos solicitados pola profesora , a copia dos mesmos ou dun exame suporá 

o suspenso da avaliación, na que se obterá como máximo 3 puntos (sen computar outras alíneas).Tamén terá 

esa nota como máximo quen non demostre ter lido o libro de lectura obrigatoria. 

 Non se recollerán nin puntuarán os exames e traballos escritos a lapis, pois será obrigatorio empregar 

para os mesmos bolígrafo de tinta negra ou azul.  

 O feito de non entregar traballos, cadernos e redaccións en prazo sen causa xustificada equivale á non 

presentación dos mesmos, de xeito que poderán ser  corrixidos pero non avaliados.  

 Poderase baixar nota pola incoherencia, presencia de vulgarismos ou impropiedades, a puntuación 

incorrecta, a mala caligrafía e as faltas de ortografía. Tamén se penalizará o feito de non contestar as preguntas 

no espazo asignado para elas e a ausencia de marxes. As penalizacións impostas sobre a nota obtida seguirán 

estas directrices: 

 Cada falta das mencionadas, aínda que sexa repetida, descontará 0,1 punto. Ata un máximo de 2 

puntos. En caso de ter máis de 25 faltas , descontarase o estipulado sen aplicar o límite establecido. 

 En todos os casos, se algún alumno/a non comparece a un exame, poderá facelo outro día de común 

acordo coa profesora, sempre e cando presente o xustificante oficial que acredite que a súa falta de asistencia, 

segundo o regulamento do centro, está xustificada 

 Se algún membro do alumnado non le o libro de lectura poderá recuperalo asistindo a unha segunda 

proba sobre o mesmo, na que non poderá acadar unha nota superior a 5 sobre 10. 

 A avaliación é continua, polo que non se fará recuperación de cada avaliación porque sempre entra 

toda a materia vista anteriormente.  
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 O alumnado que non acade un 5 de media na 3º avaliación fará un exame final en maio, se aproba este 

exame terá superada a materia. Se non ten lidos os libros, terá que examinarse deles nesa proba final.  

 

 

6.3.    Procedemento avaliación final 

No caso de 1º e 2º da ESO, aplicarase avaliación continua , cada avaliación recupera o anterior. No caso de que só  

se aprobara a 3ª, o dito aprobado terá que ser amplo e efectivo. Por tanto, non será necesaria a realización dunha 

avaliación final .Irían a un final aqueles que non teñan superada a materia ou que na 3ª non teñan un 5 na media 

das probas.  

Nos restantes cursos, á avaliación final acudirá o alumnado que non teña superado algunha avaliación ou todas 

elas. En caso de que se suspendan dúas avaliacións, o alumnado acudirá con toda a materia (ben sexa  a alínea de 

Literatura ou a de Gramática). Tamén acudirá a esta avaliación final o alumnado de Bacharelato que perda o 

dereito a avaliación continua, de modo que fará un exame final en xuño ou maio que incluirá todos os contidos 

desenvoltos durante o curso, sendo cualificación obtida no dito exame (máximo un 5) o 100% da súa nota . 

 

No caso de 3º, 4ºESO e 1ºBAC farase un exame final de Literatura en maio e outro de Gramática en xuño. Se a 

media de ambos supón un aprobado sumarase a esa nota as restantes alíneas establecidas en cada avaliación. O 

exame consistirá nunha proba de contidos interrelacionados nos que, partindo dun texto, o alumnado teña que 

responder a preguntas teóricas, prácticas ou teórico-prácticas similares ás que se formularon noutros exames ou 

nos exercicios resoltos na aula. Neste exame figurarán os contidos mínimos establecidos na secuenciación. Para 

superalo o alumnado deberá acadar como mínimo un 5 sobre 10. 

No caso de 2ºBAC o exame consistirá nunha proba que siga o modelo das ABAU. Para superalo o alumnado deberá 

acadar como mínimo un 5 sobre 10. 

 

En caso de non superar a materia trala realización deste exame, o alumnado deberá acudir á proba extraordinaria 

de setembro. Se, no caso de  3º, 4ºESO e 1ºBAC, aprobou unha das probas de avaliación final (a de Gramática ou a 

de Literatura) poderá conservar esa nota ata o exame extraordinario e recuperará só a parte que teña suspensa, 

que fará media coa nota acadada en xuño na outra parte.  

A  nota final ordinaria de xuño será a que resulte da media ponderada das tres avaliacións, sendo necesario ter 

superadas as tres para aprobar a materia. No caso do alumnado que se presentase ás probas de avaliación final 

terase en conta a nota acadada neses exames e non poderá acadar máis dun 5 sobre 10. 

2º BAC: Na avaliación teranse en conta varios instrumentos: a observación das intervencións orais do alumnado na 

aula (debates, respostas ás actividades presentadas, respecto polo resto do alumnado, actitude de superación e 

evolución positiva na súa aprendizaxe, exposicións...) e da súa capacidade de organización, os traballos propostos 

e recollidos pola profesora, a realización das actividades que deberán figurar no seu caderno de clase e as probas 

escritas que se realicen. As notas acadadas en cada apartado figurarán no caderno da profesora. 
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Para aprobar a avaliación, o alumnado deberá superar as probas establecidas, ler o libro de lectura obrigatoria e 

ter feitos os exercicios e actividades propostas para o período que se avalía. A nota que figurará na respectiva 

avaliación será a que resulte do cómputo dos seguintes elementos: 

1.ACTITUDE: terase en conta para os efectos do redondeo da nota da avaliación correspondente e nela valorarase 

a asistencia á clase e o feito de traer o material necesario, a puntualidade, a entrega dos traballos e cadernos en 

prazo, a adecuada intervención na aula; a atención e respecto debido á profesora e compañeiros/as, sen 

constantes interrupcións que rompan a dinámica da clase; a realización das actividades propostas e corrección das 

mesmas; as participacións orais voluntarias e non voluntarias. Poderase redondear cara arriba se a nota é positiva 

e restar nota se é negativa.  

A non presentación habitual de traballos sen causa xustificada, as interrupcións innecesarias do desenvolvemento 

da clase, a falta habitual do material necesario será penalizada ata un 15% na nota final da avaliación. 

2.VALORACIÓN DE TRABALLOS CON 1 PUNTO. Para avaliar este aspecto teremos en conta: traballos propostos 

sobre as lecturas, resumos, COMENTARIOS DE TEXTO, exposicións, , traballos voluntarios … En ningún caso optará 

a este punto o alumnado que non presente todos os comentarios en prazo.  

3.LECTURAS: serán de carácter obrigatorio e valoraranse con 1 punto cada libro. O alumnado que non aprobe o 

exame de lectura suspenderá automaticamente a avaliación . Conserva as notas do resto dos exames ,pero non se 

considerará aprobado ata que teña os libros superados.  

4.EXAMES : suporán 7 puntos, na primeira e na segunda avaliación e 9 na última. Aquí terase en conta: 

Nas probas escritas, cada exercicio será avaliado segundo a súa dificultade, número de apartados… As probas 

poderán constar de cuestións teóricas, prácticas ou teórico-prácticas, segundo o criterio da profesora. En cada 

avaliación realizaranse dous exames (un de Lingua e outro de Literatura) entre os que se fará a media sempre e 

cando acade un 3.75 como mínimo. Durante a 1ª e 2ª avaliación, as lecturas suporán o 20% da nota (posto que se 

verán 2 libros por avaliación) e as probas o 70%, mentres que na 3ª avaliación as probas serán o 90%.  

 

Para a cualificación dos mesmos seguiranse as seguintes directrices: 

En Bacharelato non se fará a media se se obtén unha nota inferior a un “3´75” nalgún dos dous.  

En caso de que non se acade a cualificación mínima para facer a media, bloquearase a nota da avaliación 

correspondente, que será como máximo 3 puntos, sen computar as outras alíneas. 

A non presentación dos traballos solicitados pola profesora , a copia dos mesmos ou dun exame suporá o 

suspenso da avaliación, na que se obterá como máximo 3 puntos (sen computar outras alíneas).Tamén terá esa 

nota como máximo quen non demostre ter lido o libro de lectura obrigatoria. 

Non se recollerán nin puntuarán os exames e traballos escritos a lapis, pois será obrigatorio empregar para os 

mesmos bolígrafo de tinta negra ou azul.  

O feito de non entregar traballos, cadernos e redaccións en prazo sen causa xustificada equivale á non 

presentación dos mesmos, de xeito que serán corrixidos pero non avaliados.  

Poderase baixar nota pola incoherencia, presencia de vulgarismos ou impropiedades, a puntuación incorrecta, a 

mala caligrafía e as faltas de ortografía. Tamén se penalizará o feito de non contestar as preguntas no espazo 
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asignado para elas e a ausencia de marxes. As penalizacións impostas sobre a nota obtida seguirán estas 

directrices: 

Cada falta das mencionadas, aínda que sexa repetida, descontará 0,1 punto. Ata un máximo de 2 puntos. En caso 

de ter 25 faltas ou máis, descontarase o estipulado sen aplicar o límite establecido. 

En todos os casos, se algún alumno/a non comparece a un exame, poderá facelo outro día de común acordo coa 

profesora, sempre e cando presente o xustificante oficial que acredite que a súa falta de asistencia, segundo o 

regulamento do centro, está xustificada 

Se algún membro do alumnado non le o libro de lectura poderá recuperalo asistindo a unha segunda proba sobre 

o mesmo, na que non poderá acadar unha nota superior a 5 sobre 10. 

A avaliación é continua, polo que non se fará recuperación de cada avaliación porque sempre entra toda a materia 

vista anteriormente.  

O alumnado que non acade un 5 de media na 3º avaliación fará un exame final en maio, se aproba este exame terá 

superada a materia. Se non ten lidos os libros, terá que examinarse deles nesa proba final.  

 

En 2º de BAC , dado que é avaliación continua, a nota final será a da 3ª avaliación ou a media das tres se o 

resultado beneficia ao alumno ou alumna. En caso de que  tivera que facer a proba final global por non acadar un 

5 na media, a nota que levará no boletín será como máximo un cinco sobre 10.  

Criterios para a promoción. Para promocionar de curso o alumnado terá que superar todas as materias cursadas 

ou ter como máximo avaliación negativa en dúas delas. 

En caso de que o alumnado promocione con algunha materia suspensa, deberá cursala no ano seguinte e realizar 

as actividades de recuperación e avaliación que se establezan. 

 

6.4.     Procedemento de avaliación extraordinaria 
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 6.5.     Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

O alumnado que non superase a materia en xuño terá dereito a un exame extraordinario en setembro, 

que incluirá contidos de toda a materia interrelacionados. A cualificación obtida no exame suporá o 

100% da nota final. Se algún alumno/a fose só cunha parte da materia, a nota do exame fará media coa 

parte da materia aprobada en xuño. 

Para o alumnado de 1º e 2ºESO o exame consistirá nunha proba de contidos interrelacionados nos que, 

partindo dun texto, teña que responder a preguntas teóricas, prácticas ou teórico-prácticas similares ás 

que se formularon noutros exames ou nos exercicios resoltos na aula. Para o alumando de 3º, 4ºESO,  e 

1º BAC  o exame será similar ao de maio/xuño se van cunha parte da materia. Se o alumnado vai con 

toda a materia, a parte de Literatura será avaliada por medio de preguntas teóricas, mentres que a parte 

de Gramática constará dun texto e preguntas teóricas, prácticas ou teórico prácticas sobre o mesmo. No 

caso de 2ºBAC o exame seguirá o modelo das probas ABAU e incluirá contidos de toda a materia 

interrelacionados. A cualificación obtida no exame suporá o 100% da nota final.  

Neste exame figurarán os contidos mínimos establecidos na secuenciación. Para superalo o alumnado 

deberá acadar como mínimo un 5 sobre 10.  

Se o alumnado chega tarde ao exame de setembro 15 minutos ou máis sen causa xustificada, perderá o 

dereito a facelo, entendéndose suspensa a materia. 

 

 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA / IES SAN ROSENDO MONDOÑEDO, CURSO 2020-2021 
 

199 

 

OUTRAS AVALIACIÓNS 

 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

O alumnado terá dereito á realización dunha proba que lle permita superar a materia pendente do curso 

anterior en maio e setembro. Neste caso, deberá facer tamén en cada avaliación as actividades de 

reforzo que lle propoña o profesorado da materia (serán revisadas para aclarar dúbidas e avaliadas) e 

aprobar o exame que se axustará aos contidos e estándares establecidos para o curso no que teña 

pendente esta  materia. A xuízo do profesorado encargado en cada caso poderase dividir esa única 

proba en dous/tres exames. Nese caso a cualificación final obtida será a media ponderada entre eles. 

O exame será escrito e contará con preguntas teóricas, prácticas ou teórico-prácticas. Partirá dun texto 

no que o alumnado terá que demostrar a súa capacidade de comprensión e síntese, así como a súa 

capacidade de expresión escrita. Ademais, terá que responder a preguntas teóricas que supoñan a 

asimilación de conceptos, a capacidade de relacionalos, e teórico-prácticas nas que poda identificar e 

analizar aspectos gramaticais e resolver cuestións prácticas acerca deles. O exame cualificarase en 

función do número de preguntas. 

Para obter a nota da materia teranse en conta: os traballos de recuperación, que contarán ata 1.5 

puntos, e a nota dos exames sempre que se acade neles un 4 (o exame será puntuado sobre 10, sendo 

aprobado o 5). Para superar a materia o alumnado deberá acadar un 5.  A nota final figurará na 

avaliación ordinaria de xuño. 

No caso de pendentes de 3ºESO e 1º BAC, a proba poderase dividir en dous exames: un referido a 

contidos literarios e outro de contidos lingüísticos. Para superar a materia pendente farase unha media 

ponderada entre ambos exames e teranse en conta as actividades de reforzo realizadas polo alumnado 

segundo o establecido no parágrafo anterior. 

En setembro seguiranse os mesmos criterios, pero non se terán en conta as actividades de reforzo e a 

cualificación obtida na proba suporá o 100% da nota. 

No caso do alumnado de PMAR que teña a materia pendente, proporanse actividades de reforzo que 

serán entregadas ao profesorado do Ámbito lingüístico correspondente, quen as dará ao alumnado, que 

deberá presentalas feitas na data establecida para que o Departamento de Lingua castelá e Literatura as 

corrixa no prazo previamente anunciado. De realizalas adecuadamente e superar a 1ª e 2ª avaliación do 

Ámbito Sociolingüístico, terá aprobada a materia. En caso de acadar unha avaliación negativa, o 

alumnado terá dereito a realizar o exame de recuperación da materia pendente que convoque en maio 

o profesorado do Ámbito Lingüístico. O departamento considerará aprobado o alumnado de PMAR que 

supere o Ámbito Lingüístico en xuño do curso correspondente se entregou os traballos de recuperación 

establecidos. Os alumnos que aínda así non acaden o aprobado, deberán presentarse en setembro e 

facer o exame extraordinario convocado para o alumnado coa materia pendente no correspondente 

curso. 
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                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 

grupo?         

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 

NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión 

oral?         

8.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         
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10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 

probas/exames,etc?         

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, 

etc?         

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 

profesorado?         

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliaciÓn,..  ?         

 

 

2.- Avaliación da programación didáctica 

 

 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 

temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

A avaliación revisarase trimestralmente, posto que debemos axustar os tempos segundo o grao de 

desenvolvemento da mesma e as dificultades atopadas no alumnado.  

En caso de desfase, tentarase acadar os obxectivos establecidos para o curso en cuestión, dando menor 

peso a aqueles estándares que se vaian desenvolver de novo en cursos superiores. 

1.- Mecanismo revisión 
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7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais que se ían desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

Observacións: 
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8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Características do alumnado 

 

Lingua materna dominante  
 
Galego 
 
 
Alumnado con NEAE no curso actual 
 

ESO con dificultades específicas de aprendizaxe 11 

con síndrome de asperxer 0 

Con síndrome do espectro autista (TEA) 1 

con TDAH 3 

con incorporación tardía ó sistema educativo 0 

con situación desfavorable por condicións 
persoais 

0 

De entre estes alumnos, 2 teñen ACS 

BAC Altas capacidades :            1 

FPB con dificultades específicas de aprendizaxe 0 

Con TDAH  0 

Incorporación tardía ó sistema educativo 0 

Con situación desfavorable por condicións 
persoais 

1 

 
 
Problemas sociais destacados: abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, 
violencia e/ou acoso escolar, … 
 
Nada salientable 
 
 
Outras características 
 
Nada salientable 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (MAD) 

 
Organizativas 

 
Curriculares 
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1. Adecuouse a estrutura organizativa do 
centro e/ou da aula para algún alumno/a ou 
grupo? 

Sí 
 

a) Tempos diferenciado, horarios 
específicos, etc.  Si,  para alumnos con 

ACS e reforzos educativos (RE) 
 
 
 

b) Espazos diferenciados? 
Aula Pedagoxía Terapéutica para 

alumnos con ACS e reforzos 
educativos (RE) 

 
 

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados? 

Sí, para alumnos con ACS e reforzos  
 
 
2. Faise algún desdobramento de grupos? 
Non  
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio 
de profesorado na aula? 

Sí 
 
 
4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s 
aula/as a algún alumno/a? 

Sí, na aula de PT para alumnos con 
ACS e reforzos 

 
 
5. Que medidas se propoñen para o 
alumno enviado á aula de convivencia? 

 
Realizar as tarefas que lle encomende 

o profesor correspondente. Se non 
indica tarefas, na propia aula existe 

material para traballar.  
 
 

1. Faise algunha adaptación 
metodolóxica para algún alumno/grupo 
como traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Non 
 
2. Adáptanse os tempos e/ou os 
instrumentos de avaliación para algún 
alumno/a? 

Si 
 

 
3. Existe algún programa de reforzo en 
áreas instrumentais (LC/LG/MT) para 
alumnado de 1º e 2º da ESO? 

Sí, exentos de francés (castelán e 
galego) 

4 alumnos/as en 1º ESO e 7 
alumnos/as en 2º da ESO. 

 
 
 
4.  Existe algún programa de 
recuperación de materias non 
instrumentais (2º ESO)? 

 
Non 

 
 
 
5.  Existe algún programa específico 
para alumnado repetidor da materia? 

Sí 
 
 
 
6.  Aplicase ese programa específico 
personalizado para repetidores da 
materia?. 

 
Sí 

 
 
 

 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por 
profesorado especialista en PT/AL? 

 
                         13 Alumnos/as 
 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na 
materia? ¿Cantas? 

 
1 alumno en 1º ESO (nas áreas de LC, LG 
e MAT cun NCA de 4º EP) 
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2. Existe algún grupo de adquisición das 
linguas (para alumnado estranxeiro)? 

 
Non 

 
 
3. Existe algún grupo de adaptación da 
competencia curricular( Al. estranxeiro)? 

 
Non 

 
 
 
 
4. Existe algunha outra medida 
organizativa: escolarización domiciliaria, 
escolarización combinada, etc.? 

Non 
 
 
 
 
 
 

1 alumno en 3º ESO (nas materias de LC, 
LG e MAT cun NCA de 6º EP e inglés de 
2º ESO) 
 
*Cada departamento ten que poñer as 
súas 
 
 
2.  Foi autorizado para a materia algún 
agrupamento flexible/específico? 

 
 
NON (non hai agrupamento específico 
este curso) 
 
 
 
3. Existe algún Programa de Mellora do 
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)? 
 
Sí, en 2º e 3º ESO (8 alumnos/as en 2º 

e 7 alumnos/as en 3º curso) 
 
 
 
 
4.  Flexibilizouse para algún alumno/a o 
período de escolarización? 
 
Non  
 
 
5.  Describir o protocolo de coordinación 
co profesorado que comparte co titular da 
materia, os reforzos, apoios, adaptación, 
etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro 
profesorado de apoio/profesorado 
agrupamento/ etc 
 
Seguimento do traballo do alumnado 
que sae fóra da aula ordinaria, coas PT, 
a través dun caderno de coordinación 
que leva a propio/a alumno/a. Reunións 
formais e informais de coordinación e 
seguimento. 
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   Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 

Medidas ordinarias Medias extraordinarias 

 

Organizativas 

 

Curriculares 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro 

e/ou da aula para algún alumno/a ou grupo? 

 

Si 

Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 

Si, para alumnos con ACS e reforzos educativvos 

(RE) 

 

Espazos diferenciados? 

Aula Pedagoxía Terapéutica para alumnos con ACS,  

e reforzos educativos. 

 

Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

Si, para alumnos con ACS, e reforzos educativos . 

 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 

 

NOn 

 

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado na aula?  

Si. 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para 

algún alumno/grupo como traballo colaborativo en 

grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos, etc.? 

Non. 

 

 

2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 

avaliación para algún alumno/a? 

Si. 

 

 

 

 

3. Existe algún programa de reforzo en áreas 

instrumentais (LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 

2º da ESO? 

Si, exentos de francés( castelán e galego)  

10 alumnos/as en 1º ESO 

5 alumnos/as en 2º ESO 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 
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4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a 

algún alumno/a? 

Si, na aula de PT para alumnos con ACS e  reforzos 

educativos  

 

 

5. Que medidas se propoñen para o alumno 

enviado á aula de convivencia? 

Realizar as tarefas que lle encomende o profesor 

correspondente. Se non indica tarefas, na propia 

aula existe material para traballar.  

 

 

4.  Existe algún programa de recuperación de 

materias non instrumentais (2º ESO)? 

Non. 

 

 

 

5.  Existe algún programa específico para 

alumnado repetidor da materia? 

Si). 

 

 

6.  Aplicase ese programa específico personalizado 

para repetidores da materia? 

Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Están incluídas na PXA. Dadas as especiais circunstancias deste curso  procurarase facer de maneira 

virtual.  
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10. DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua castelá e 

Literatura 

1º ESO A 

B 

 

Mª Cristina Arango 

Prieto 

 

Francés 1º ESO A 

 

Mª Cristina Arango 

Prieto 

Lingua castelá e 

Literatura 

2º ESO A  

B 

Mª Cristina Arango 

Prieto 

Ámbito sociolingüístico 3ºPMAR  

 

Mar Corbelle Valiño 

Lingua castelá e 

Literatura 

3º ESO A  

B 

Ana Mª Rodríguez 

Ramos 

Lingua castelá e 

Literatura  

4º ESO  A 

B 

Ana Mª Rodríguez 

Ramos 

Lingua castelá e 

Literatura 

1º BAC A Ana Mª Rodríguez 

Ramos 

Lingua castelá e 

Literatura 

2º BAC A 

B 

Mar Corbelle Valiño 

 

11. LECTURAS PROPOSTAS 

LECTURAS OBLIGATORIAS CURSO 2020-2021 

 

✓ 1º ESO 

✓ Palabras de caramelo, Gonzalo Moure 

✓ Nata y Chocolate , Alicia Borrás 
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✓ A través del cristal empañado, Alfredo Gómez Cerdá. 

 

✓ 2º ESO 

✓ Lazarillo de Tormes, versión de Jesús Ballaz. 

✓ El silencio del asesino, Concha López Narváez. 

✓ ¡Nata y Chocolate invencibles!, Alicia Borrás. 

✓ 3ºESO 

✓  Mallorquí, César, La catedral, ed. SM Gran Angular. 

✓  Ruescas, Javier, Tempus fugit, ed. Alfaguara  

✓  Herraiz, Santiago, Andanzas de Rosaura y Segismundo, ed. Bruño 

 

✓ 4ºESO 

✓  Selección de cuentos de Emilia Pardo Bazán (proporcionada pola profesora). 

✓  Gómez Cerdá, Alfredo, Noche de alacranes, ed. SM 

✓  Santos, Care, Miedo, ed. Edebé 

 

✓ 1ºBAC 

✓  Ruiz García, El enigma del scriptorium, ed. SM (Gran angular) 

✓  Sepetys, Ruta, Entre tonos de gris, ed. Maeva o Embolsillo 

✓  Barceló, Elia, El efecto Frankenstein, ed. Edebé 

 

✓ 2º BAC 

✓  La Fundación de Buero Vallejo 

✓  Crónica de una muerte anunciada, García Márquez 

✓  El lector de Julio Verne de Almudena Grandes 

✓  Romancero Gitano de García Lorca. 
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ANEXO PD: PLAN DE REFORZO CURSO 2020-21 

1. Obxectivos 

a. Facilitar que o alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o curso 

2019/2020, recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas. 

b. Reforzar os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do 

curso anterior. 

2. Temporalización 

O plan de reforzo desta materia irase implantando ao longo do curso. Dado que nas linguas a maioría 

dos contidos se repiten no curso seguinte, dedicarase máis tempo a aqueles que quedaron sen ver no  

terceiro trimestre do curso 2019-2020 debido ao confinamento causado pola pandemia do COVID-19. 

3. Modificacións da programación 

3.1. Elementos curriculares. Estándares de aprendizaxe avaliables da materia 

Ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19, existen aprendizaxes imprescindibles que non se 

impartiron no curso 2019/2020, e polo tanto incorporaranse na programación da materia. O seu 

desenvolvemento farase con un enfoque competencial, integrándose ao longo da docencia de todo o 

curso. 

Os criterios de avaliación asociados a estes estándares de aprendizaxe poderanse consultar na 

programación didáctica da materia, do curso anterior, que será publicada na páxina web do centro. 

3.2. Contidos distribuídos por temas 

Nos departamentos de linguas non vemos necesario engadir un Tema 0 na programación porque por un 

lado, os contidos de literatura non son imprescindibles e por outro lado, os contidos lingüísticos 

trabállanse todos os anos ao longo de todo o curso. Como xa se indicou, farase fincapé nos contidos non 

dados cando chegue o momento de impartilos. 

3.3. Temporalización 

Os contidos presentes nesta PD iranse integrando ao longo do curso.  

Dado que nas linguas a maioría dos contidos se repiten no curso seguinte, dedicarase máis tempo a 

aqueles que quedaron sen ver no  terceiro trimestre do curso 2019-2020 debido ao confinamento 

causado pola pandemia do COVID-19. A literatura considérase non imprescindible polo que 

continuarase coa literatura do curso que corresponde. 

3.4. Metodoloxía 

Ante a situación de pandemia provocada polo COVID-19, e en previsión dos distintos escenarios que se 

poidan producir ao longo do curso, alternando a docencia presencial coa non presencial, a maioría das 

actividades que se levarán a cabo poderanse desenvolver nos distintos escenarios (presencial, 

semipresencial e/ou non presencial). 
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En consecuencia, o uso das TIC será o recurso didáctico de referencia, e polo tanto, para a posta en 

práctica das distintas programacións, utilizarase a aula virtual do centro, que ofrece un amplo abanico 

de posibilidades, permitindo desde algo básico como un repositorio de recursos para o alumnado, ata 

un uso máis completo como espazo de aprendizaxe (formación en rede que permite ao alumnado 

interactuar entre si, acceder aos contidos, realizar tarefas e actividades con seguimento do profesorado, 

tanto na aula presencial como virtual). 

A continuación describimos  o plan de actuación nos posibles escenarios en función da situación 

sanitaria. 

Escenario 1. Presencial 

Ver PD. 

Escenario 2. Semipresencial 

No caso de que unha parte do alumnado dun grupo estea no centro uns días e outra parte na casa, 

centraríamonos nas aclaracións da teoría que necesiten e a práctica faríana os días que estiveran na 

casa. Facilitaríaselles material audiovisual e dixital para reforzar as explicacións cando estean nos seus 

domicilios. O alumnado que non asista ao centro realizará de forma preferente actividades de tipo 

práctico en distintos soportes. Estes tamén poderán mandar as dúbidas no horario que lle 

correspondería á materia de forma presencial a través do medio indicado polo profesorado e serán 

atendidas á maior brevidade posible segundo a súa disposición horaria. 

Escenario 3. Non presencial 

Farase uso da aula virtual e/ou Edixgal (1º e 2º ESO). Dentro do horario de clase do grupo o profesorado 

estará dispoñible na aula virtual ou noutros medios dixitais para atendelo. Impartirase clase polos 

medios dispoñibles dentro do horario asignado.  

Usaranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno desenvolvemento de todo o 

alumnado. Entre estas medidas e, tendo en conta as características do alumnado, estarán a proposta de 

tarefas globalizadas que requiran a posta en práctica de todas as competencias do alumnado, a 

aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-

aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, entre 

outras. 

En calquera dos escenarios avanzarase nos contidos da materia para tratar de acadar os obxectivos de 

nivel presentes nesta PD. 

3.5. Materiais e recursos didácticos 

Entre outros usaranse as plataformas indicadas polas autoridades educativas, enlaces, videotutoriais, 

presentacións, etc., colgados na aula virtual do centro, libros dixitais e en papel dos que dispoña o 

alumnado e libros de texto. 

3.6. Criterios de cualificación 

- Escenario 1. Presencial 

Os criterios presentes na PD. 
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- Escenario 2. Semipresencial 

As probas faranse no centro. 

- Escenario 3. Non presencial  

Calquera dos seguintes segundo considere o profesor: 

a)Probas escritas: Todas as preguntas ou problemas irán numerados, e indicarase, se procede, a 
valoración de cada un,  o tempo para a realización da proba, etc... 
b) Probas orais: servirán para avaliar a parte de expresión oral que contempla o currículo. 
c)Traballos feitos individualmente ou en grupo :terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e 
das ilustracións, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de 
análise e síntese, a capacidade crítica, etc... 
d)Traballo na casa: terase en conta a realización dos “deberes”, a súa presentación,  o respecto polos 
prazos de entrega....  
  

 

Cando o profesor observe indicios de que o traballo presentado foi copiado ou non elaborado polo 
propio alumno poderá realizar unha verificación dos coñecementos para asegurarse de que 
efectivamente eses coñecementos están asimilados. En caso de que o alumno non consiga defendelos, 
levará unha cualificación de cero (0). 

Todos os traballos esixidos serán de realización obrigatoria. 

Non se recollerán tarefas entregadas por outros medios que non fose o establecido previamente polo 
profesor nin entregadas fóra do prazo indicado. 

As ponderacións para os distintos instrumentos e procedementos, que permitan obter a 
cualificación de cada avaliación, e a cualificación final da materia serán as recollidas na PD. 

 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os presentes na PD. 

Cando o profesorado considere que as probas ou os traballos que se fagan de xeito non presencial 

precisen dunha verificación de autoría requerirase dunha defensa oral que demostre a asimilación dos 

contidos por parte do alumnado que se atopará só nun espazo da súa casa. 

Non se aceptarán traballos fóra do prazo indicado ou por outros medios que non sexan os precisados 

polo profesorado. 

Todas as probas e traballos esixidos serán de carácter obrigatorio. 

3.7. Avaliación inicial 

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso escolar, e comprenderá as 

seguintes accións: 

a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020, así como a súa 

correspondencia coa falta do desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 
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c) Se se considera necesario, realizarase unha proba específica sinxela para avaliar o grao de dominio 

dos contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas 

aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá repercusión na cualificación da materia. 

Neste período inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se recollerá información das 

peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, estratexias e destrezas 

desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre o grao de integración 

social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co profesorado).  

A partir da avaliación inicial, e sempre que se considerase necesario, faranse axustes curriculares no 

desenvolvemento da materia, de maneira que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles 

non adquiridos no curso 2019/2020, e se garanta a consolidación, adquisición, reforzo ou apoio das 

mesmas. 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS DE LINGUA CASTELÁ E 

LITERATURA a causa dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso 2019/20 e 

que deberán ser obxecto de tratamento no curso 2020/21. 

 

1º ESO: 

Os artigos e adxectivos determinativos, pronomes, verbo, adverbio,  preposición, 

conxunción e interxección. 

Enunciado e oración. 

As tipoloxías textuais excepto narración, descrición e diálogo. O texto expositivo 

traballouse pero non se avaliou. 

 

2º ESO: 

Non se realizou un repaso ampliado dos artigos e adxectivos determinativos, pronomes, 

verbo, adverbio,  preposición e conxunción. 

As tipoloxías textuais excepto narración, descrición e diálogo. O texto expositivo 

traballouse pero non se avaliou. 

A orixe das linguas de España. 

Os xéneros literarios. 

As funcións sintácticas na oración simple. 
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3º ESO 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDAS 

Durante o presente curso víronse os seguintes contidos: clases de palabras (sustantivo, 
adxectivo, adxectivo determinativo e pronomes, verbo, perífrase, preposición, adverbio e 

locucións), sintaxe da cláusula simple, as linguas de España e variedades do castelán e 
ortografía. En literatura vimos os xéneros literarios e as súas características, a Idade Media e 

Renacimento.  

Ampliamos como contidos pero non foron obxecto de exame: Lazarillo, Cervantes e Barroco. 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDA 

Tipos de textos e procedementos de formación de palabras. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Os contidos non vistos danse no próximo curso, polo que prescindimos deles neste. Os 
procedementos de formación veranse na 1ª avaliación e os textos na 3ª. 

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4º 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDAS 

Durante o presente curso víronse os seguintes contidos: clases de palabras (sustantivo, 
adxectivo, adxectivo determinativo e pronomes, verbo e os seus valores, perífrase, preposición, 
adverbio e locucións), sintaxe da cláusula simple, os procedementos de formación de palabras, 
as abreviaturas, acrónimos e siglas, cultismos e voces patrimoniais. En literatura vimos dende o 
século XVIII ata  a poesía actual.  

Ampliamos como contidos pero non foron obxecto de exame: teatro e narrativa actual e a 
literatura hispanoamericana (en Literatura) e as cláusulas reflexivas, recíprocas, pasivas-reflexas 
e a cláusula coordinada e os seus tipos (en Gramática). 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS 

Tipos de textos, cláusula subordinada e oración. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Os contidos non vistos danse ao longo do próximo curso, polo que prescindimos deles neste. 

 LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º BAC 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES ADQUIRIDAS 

Durante o presente curso víronse os seguintes contidos: clases de palabras (sustantivo, 
adxectivo, adxectivo determinativo e pronomes, verbo e os seus valores, perífrase, preposición, 
conxunción, adverbio e locucións), procedementos de formación de palabras e a súa análise, o 
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texto e as súas propiedades. En literatura vimos os xéneros literarios e as súas características, a 
Idade Media, Renacimento e Barroco.  

Ampliamos como contidos pero non foron obxecto de exame: tipos de texto e Ilustración, 
Romanticismo, Realismo e Naturalismo. Co alumnado aprobado, repasamos a sintaxe da cláusula 
simple. 

APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDA 

Sintaxe da cláusula simple pois xa se viu en 3ºESO e en 4ºESO. 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Os contidos non vistos daranse no próximo curso nas tres avaliacións.  

3º PMAR 

_Traballouse a fondo (dentro do seu nivel) : a lectura, a comprensión lectora, o resumo, a 
realización de distintos tipos de escritos: resumos, esquemas, comentarios de noticias, de 
libros ou historias lidas na clase, creación de narracións propias,etc. Todas as semanas se 
adicou cando menos un día ao periódico: lectura e comentario de noticias de interese e 
realización de crucigramas, sopas de letras e dameiros.  

_No verbo só se viu a forma activa do modo indicativo. O resto da gramática viuse a grandes 
rasgos , pero sen profundizar.  

_Na oración só se viron as funcións básicas ( suxeito, predicado, CD, CI, ATRIBUTO e CC.CC 
básicos.) 

_ En literatura só se deu o Renacemento e Cervantes.  

 

 

 

 

 

 

 


