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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LGB1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos 
dos ámbitos social e académico, e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas 
de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1.Recoñece, xunto ao propósito e idea xeral, os datos máis relevantes en textos 
orais do ámbito social e académico. 

LGB1.2.2.Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

LGB1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

LGB1.7.1.Produce textos orais, en intervencións expontáneas, adeduadas á situación e á 
itención comunicativa desexada con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.3.Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

LGB1.7.4.Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

 
LGB2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

LGB2.1.1.Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. 

LGB2.1.4.Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a foma da palabra ou 
deduce o significado polo contexto. 

LGB2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas 
ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

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

LGB2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 
académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 
 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida académica, especialmente resumos, exposicións sinxelas e 
conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.  

LGB2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1.Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

LGB3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Coñece e usa léxico dos seguintes campos semánticos: corpo humano, 
parentesco, profesións e oficios, escola, casa, novas tecnoloxías, coidado e hixiene 
persoal e vestimenta. 

LGB3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.4.1. Aplica as normas ortográficas e morfolóxicas vistas cunha corrección adecuada 
ao seu nivel. 

LGB3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

LGB3.5.1. Identifica nun texto substantivos, adxectivos, verbos, preposicións e 
determinantes. 
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LGB3.9. Coñecer as regras de concordancia e das funcións sintácticas principais no 
seo da oración para elaborar enunciados cun estilo cohesionado e correcto. LGB3.9.1. Usa correctamente as regras de concordancia nos textos orais e escritos. 

LGB3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa 
do emisor. 

LGB3.10.1. Clasifica os enunciados segundo a intención comunicativa. 

LGB4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que 
a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como manifestación da riqueza cultural e da identidade dos 
pobos e  identifica as linguas que se falan na Península Ibérica. 

LGB4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia 
da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1.1. Reflexiona sobre a utilidade do galego sen deixarse influír por opinións que 
pretenden desprestixiar a lingua. 

LGB4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza con naturalidade, 
se é o caso, os trazos propios da súa zona. 

LGB5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

LGB5.1.1.1. Le regularmente, de xeito guiado, fragmentos de obras literarias para 
desenvolver o criterio lector. 

LGB5.1.1.3. Le, como mínimo, unha obra de lectura por trimestre, adaptada ao seu nivel. 

LGB5.1.1.4. Expón unha opinión persoal sobre as obras de lectura. 

LGB5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGB5.2.1.1. Pode diferenciar os textos literarios dos non literarios e explicar as principais 
diferenzas. 

LGB5.2.2. Pode diferenciar textos dos tres grandes xéneros literarios identificando as 
súas características máis xerais. 

LGB5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGB5.4.1. Realiza unha lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e 
identifica os principais elementos da narración. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. LGB5.6.1. Escribe textos literarios sinxelos empregando algúns recursos retóricos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
● Observación. 
● Participación na aula: preguntas, comentarios, colaboración. 
● Autoavaliación: autocorrección e autonomía. 
● Comprensión de contidos. 
● Expresión escrita de ideas, sentimentos, argumentos e teoría. 
● Expresión oral de ideas, sentimentos, argumentos e teorías. 
● Elaboración de resumos orais e escritos. 
● Lectura comprensiva. 
● Consulta de dicionarios e outras ferramentas lingüísticas en liña. 
● Exposicións orais entregadas en formato audio ou audiovisual. 
● Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para completar e 

entregar as tarefas realizadas a distancia. 
● Escoita activa e intervención nas sesións virtuais.  
● Cumprimento das pautas de intervención e participación nos coloquios 

mantidos nas sesións virtuais. 
● Participación nas propostas de expresión creativa de carácter 

voluntario. 

Instrumentos:  
● Caderno do alumnado: tarefas, deberes, apuntamentos, etc. 
● Traballos específicos. 
● Lecturas e traballos de comentario. 
● Probas escritas e orais sobre os contidos impartidos. 
● Actitude e desenvolvemento na aula. 
● Rexistro da entrega de tarefas e traballos, participación en sesións non 

presenciais e comunicación no período do traballo a distancia. 
● Probas de lectura: comprensión e expresión. 

Cualificación 
final 

Nos criterios de cualificación final estableceranse estas dúas posibilidades 
para facer a media: 

 Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª 
avaliación, aplicarase este criterio:  

o Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%). 

 Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este 
criterio:  

o 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,50 segundo 
o traballo realizado. 

Aplicarase o criterio que máis favoreza o alumnado (puntuación sobre 10). 
o O alumnado con avaliacións suspensas poderá recuperalas 

mediante as tarefas de reforzo e recuperación realizadas na terceira 
avaliación. 

o Haberá tarefas voluntarias de lectura e expresión oral que servirán 
para redondear a nota. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

● Caderno de exercicios de repaso dos contidos dados na 1ª e 2ª 
avaliación: 50% da nota final. 

● Proba escrita sobre os contidos do caderno: 50% da nota final. 

Non hai     
alumnado de  
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación, repaso e ampliación responden á seguinte 
tipoloxía:  
● Comprensión lectora a partir dun texto narrativo, descritivo ou 

expositivo. 
● Expresión escrita. 
● Actividades de léxico a partir das lecturas propostas e de campos 

semánticos (o corpo humano, parentesco, profesións e oficios, 
escola, a casa, a vestimenta, as novas tecnoloxías, o coidado e 
hixiene persoal e a vestimenta). 

● Exercicios de ortografía: v/b, c/z, r/rr, qu, h. 
● Exercicios de acentuacíon e segmentación de palabras en sílabas. 
● Exercicios de morfosintaxe: subtantivo, adxectivo, determinantes. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

● Alumnado con conectividade: fichas de traballo semanal de repaso, 
reforzo e recuperación que partindo de textos engloban as distintas 
destrezas da comunicación lingüística e axudan á adquisición e 
asentamento das competencias básicas. Son enviadas e recibidas por 
correo electrónico e publicadas na plataforma EDIXGAL. Por correo 
dánselles as recomendacións e orientacións necesarias para 
desenvolver as tarefas e resólvense as dúbidas ou suxestións do 
alumnado. Tamén se indican as tarefas que se deben realizar na páxina 
do centro (apartado do Departamento de Lingua Galega). Ademais, 
terán lugar sesións de clase a través de videoconferencias que se 
centrarán na aclaración de aspectos relativos ao traballo a distancia, á 
posta en común da resolución dos contidos e actividades propostos nas 
fichas de traballo e ás actividades voluntarias. 

● Alumnado sen conectividade. Facilitóuselle un caderniño de tarefas 
en papel, con data de entrega o 5 de xuño, que será supervisado 
polo profesorado de apoio do centro. Todos estes alumnos son de 
ACI e Reforzo, polo que as tarefas están adaptadas ao seu nivel 
competencial e contan cun apoio teórico no propio caderno. 

Materiais e recursos 

● Materiais de elaboración propia: fichas imprimibles e actividades en liña 

(formato enquisa, formulario de Google e clips de audio e vídeo). 

● Material didáctico da Plataforma EDIXGAL. 

● Materiais multimedia e banco de textos de tipo literario e non literario da 

rede. 

● Libros de lectura. 

● Dicionarios e ferramentas TIC de consulta en liña. 

● Plataforma Webex para aulas non presenciais (videoconferencias). 
 

 

4. Información e publicidade 
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Información ao 
alumnado e ás 

familias 

● Correo electrónico ao alumnado e nais e pais: envío e recepción de 
tarefas, resolución de dúbidas e consultas de tipo xeral (método de 
entrega, pautas para o traballo TIC, etc. 

● Publicación das tarefas na páxina web do IES (apartado do 
Departamento de Lingua Galega) e na Plataforma Edixgal.  

● Informe quincenal ás Titorías sobre a comunicación co alumnado e o 
sobre seu traballo. 

Publicidade  

● A revisión da Programación Didáctica será publicada na páxina web  do 
IES (apartado do Departamento de Lingua Galega) e nas diferentes 
plataformas de traballo oficiais (Edixgal e Aula Virtual do centro). 

● A maiores, tamén se informará ao alumnado a través do correo 
electrónico e das clases realizadas por videoconferencia. 

 


