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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e 

audiovisuais. 

1.1.1. Comprende a intención comunicativa e identifica as ideas  principais e 
secundarias de diferentes textos orais. 
1.1.2. Elabora resumos, esquemas ou mapas conceptuais coas ideas principais e 
secundarias de diferentes textos orais. 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas especializados (conferencias, clases, charlas, 

presentacións e videoconferencias). 

1.2.3. Pode organizar o contido de exposicións orais sobre algúns temas académicos e 
divulgativos. 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 
1.4.2.1. Escoita con interese e respecta a opinión dos demais. 
1.4.2.2. Aplica a regra das quendas de palabra nas intervencións orais. 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do 

currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á intención 

comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC 

así como de elementos non verbais e con control das emocións ao falar en 

público. 

1.5.1/1.5.2/1.5.3/1.5.4. Planifica os seus textos orais para producir discursos. 
1.5.6. Usa as TIC para obter información, corrixir a ortografía e elaborar presentacións. 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do 

ámbito académico ou de divulgación científica e cultural. 
1.6.1/1.6.2/1.6.3/1.6.4. Sabe desenvolver con relativa corrección e adecuación un tema 
curricular. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
1.7.1. Pode producir textos orais espontáneos tentando adecuarse á situación e á 
intención comunicativa con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen 

opinións acerca dun tema de actualidade. 

1.8.1. Participa en debates ou intervencións de clase escoitando os demais. 
1.8.2. Aplica a regra das quendas de palabra nas intervencións orais e evita a linguaxe 
discriminatoria. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou 

asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 1.9.1. Desenvólvese en conversas informais e nalgunhas situacións académicas. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión 

oral e recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas. 

1.10.1. É quen de recoñecer dificultades expresivas, interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma en exposicións propias e alleas. 
1.10.2. Intenta mellorar demostrando autonomía e esforzo. 

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta 1.11.2. É quen de rexeitar prexuízos asociados á pronuncia da lingua galega. 
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pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar 

a ela. 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e 
pragmáticos para comprender, analizar e comentar o texto na súa integridade. 

2.1.1/2.1.3. Elabora resumos, esquemas e mapas conceptuais, xerarquizando as ideas 
dun texto. 
2.1.2. Comprende o sentido e a intención comunicativa dun texto e expresa opinións 
sobre o seu contido. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección 

gramatical e boa presentación.  

2.2.1/2.2.3. Redacta textos coidando o contido, a orde a adecuación comunicativa. 
2.2.2. É quen de identificar as características lingüísticas dos distintos rexistros. 
2.2.5. Redacta textos axustándose ás normas ortográficas e morfolóxicas. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e 

argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de divulgación 

científica e cultural. 

2.3.1. Comprende e sintetiza o contido de textos de consulta expositivos e 
argumentativos. 
2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos expositivos e argumentativos. 
2.3.3. Realiza unha síntese e un esquema coas ideas principais e secundarias de textos 
expositivos e argumentativos. 
2.3.4. Analiza algúns recursos verbais e non verbais de textos expositivos e 
argumentativos. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e 

periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 
2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos 
publicitarios. 

B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.5.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
descritivos. 

B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.6.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
expositivos e redacta textos similares. 

B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos 

ámbitos de uso. 

2.7.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
narrativos. 

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.8.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
argumentativos e redacta textos similares. 

B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes 

a distintos ámbitos de uso. 

2.9.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
dialogados e redacta textos similares. 
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B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información 

obtida en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 2.10.3. Presenta traballos escritos seguindo as características do texto académico. 

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua 

que posúe o alumnado. 
3.1.1. Comprende e analiza o contido de textos relacionados coa comunicación e a 
linguaxe. 

B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos 

ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada 

momento. 

3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da 
intención comunicativa. 
3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa 
e aplícao nas súas producións orais e escritas. 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

3.3.1. Produce textos escritos ou orais dalgúns xéneros prestando atención ás 
propiedades textuais; á corrección gramatical e a unha boa presentación. 

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais 

substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.  

3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto.  

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos 

determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos. 

3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes nun texto.  

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do 

verbo e as perífrases verbais e explicar os seus usos e valores nos textos. 

3.6.1. Identifica e explica os usos e valores das perífrases verbais nun texto. 

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e 

escritas os diferentes conectores textuais. 

3.7.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores que proporcionan cohesión. 

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do 

adverbio e explicar os seus usos e valores nos textos. 

3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais nun 
texto. 

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos 

pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos. 

3.9.1. Identifica e explica nun texto os usos e valores dos pronomes. 

B.3.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras presentes no centro, relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

3.10.1.2. Evita estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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B.4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego 

respecto a elas. 

4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego. 

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

Ibérica, determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos básicos de contacto 

de linguas e describir os fundamentos do ecolingüismo. 

4.2.1. Coñece a diversidade lingüística no mundo, e sitúa nun mapa de Europa a maioría 
das linguas que se falan nos distintos países. 

4.2.3. É que de explicar os conceptos de plurilingüismo, ecolingüismo ,lingua 
minoritaria, lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia. 

B.4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos 

constitutivos deste. 

4.3.1. Pode describir a romanización e o nacemento das linguas romances. 
4.3.2. Pode identificar e describir os diferentes elementos constitutivos do galego ao 
longo da historia (substrato, estrato e superestrato). 

B.4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar 

exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas 

correctamente. 

4.4.1. Pode recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar algúns 
exemplos. 
4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

B.4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego 

antigo, o seu contexto e identificalo en textos. 

4.5.2. Identifica as claves básicas do contexto histórico e cultural do galego antigo así 
como a súa situación sociolingüística. 

B5.1. Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes xéneros e 
analizar os seus principais recursos formais e describir a cronoloxía xeral da 
historia da literatura galega. 

5.1.1.1. Identifica as principais características dun texto literario. 

5.1.1.2/5.1.2. Clasifica un texto nun xénero literario, recoñecendo recursos literarios 
empregados.  

5.1.1.3. Realiza un esquema da cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Avaliación e autoavaliación de comentarios de texto. 
- Coavaliación das normas ortográficas e morfolóxicas. 
- Participación na aula: preguntas, comentarios, colaboración. 
- Participación en coloquios e debates. 
- Elaboración, a partir dos textos, de resumos orais e escritos, esquemas de 
ideas principais e secundarias, enunciación de títulos e temas de forma 
razoada. 
- Lectura comprensiva. 
- Consulta e manexo de dicionarios e outras aplicacións 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: 
- Traballos de investigación ou aplicación práctica de contidos específicos. 
- Comentarios de texto. 
- Probas escritas sobre os contidos impartidos. 
- Probas e traballos de lectura: comprensión e expresión. 
- Rexistro de entrega de tarefas e traballos, participación en sesións 
virtuais e comunicación no período de traballo a distancia. 
- Rúbrica da avaliación de textos escritos. 
- Rúbrica da avaliación dos traballos das lecturas obrigatorias. 
- Rúbrica da avaliación das exposición orais. 

Cualificación final 

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

 Alumnado cun nivel de 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% (1º aval.) + 40% (2ª aval.) + ata 1,50 segundo o traballo 

realizado. 
Aplicarase o criterio que máis favoreza o alumnado (puntuación sobre 10). 
O alumnado coa 1ª, a 2ª ou ambas avaliacións suspensas poderá 
recuperalas mediante a entrega dun boletín de traballo que recolle tarefas 
de reforzo e recuperación centradas nos contidos dos trimestres non 
superados. 
No caso de que a cualificación resultante sexa inferior a 4,00 puntos, o 
alumnado deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Deberá presentarse presentarse aquel alumnado que non supere a 
materia seguindo os criterios establecidos no punto anterior. A proba 
realizarase atendendo aos seguintes contidos: 
• Comentario crítico dun texto expositivo-argumentativo: 30%. 
• Contidos gramaticais: 40%. 
• Contidos sociolingüística e historia da lingua: 30%. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(neste curso non 
hai alumnado coa 

materia 
pendente) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación (incluídos boletín de traballo específico 
para o alumnado con algunha avaliación suspensa), repaso e 
ampliación responden á seguinte tipoloxía, sempre en base ás 
aprendizaxes e estándares vistos nos 2 primeiros trimestres e outros 
novos que completan os anteriores: 
- Comprensión lectora a partir dun texto expositivo ou argumentativo 
de tipo escrito ou oral (audiovisual). 
- Análise do contido (tema, ideas principais e secundarias, estrutura e 
tipoloxía) e das características lingüísticas de textos expositivos e 
argumentativos. 
- Expresión escrita de base argumentativa. 
- Exercicios de repaso ortográfico e morfosintáctico orientado ao tipo 
de probas ABAU.  
- Actividades voluntarias de tipo creativo (diarios persoais, álbums 
artísticos e reseñas literarias) en diferentes formatos (caderno de 
creación manuscrito, blogues e páxinas web, vídeos) de tipo ecrito e 
oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tras o traballo de seguimento titorial, da Xefatura de Estudos e o 
Dpto. de Orientación, e a conseguinte entrega de equipos por parte 
do centro ao alumnado que o precisou, todo o alumnado ten soporte 
técnico. A metodoloxía de traballo é a seguinte:  
- Envío dunha tarefa semanal en formato ficha e/ou soporte dixital 
(formulario de Google enriquecido con textos, imaxes e clips de 
vídeos) que inclúe as actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación descritas. O envío faise a través do correo, da publicación 
na Aula Virtual e no apartado do Departamento na páxina web do IES 
e mais do PDF que publica o centro cada luns. As tarefas 
acompáñanse das instrucións pertinentes. 
-  Entrega por parte do alumno no prazo establecidos (venres ás 20h). 
- Corrección e posta e común de dúbidas a través de: 
a) solucionarios enviados e publicados nos mesmos soportes, 
b) sesións de clase mantidas nas plataformas Webex ou Zoom, 
c) Foro de Dúbidas aberto na Aula Virtual. 

Materiais e recursos 

- Materiais de elaboración propia: fichas imprimibles e actividades en 
liña (formato enquisa, formulario de Google enriquecidos con texto, 
clips de audio e vídeo). 
- Material de apoio e consulta (temas) na Aula Virtual. 
- Materiais multimedia e banco de textos da rede (literarios e 
xornalísticos). 
- Dicionarios e ferramentas TIC de consulta lingüística en liña. 
- Plataformas Webex e Zoom para aulas non presenciais 
(videoconferencias). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correo electrónico ao alumnado: 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 PDF semanal do centro) e na Aula 
Virtual. 
- 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 na Aula Virtual 
do centro. 
- A maiores, tamén se informará ao alumnado a través do correo 
electrónico e das clases realizadas por videoconferencia. 


