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 1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. CUESTIÓNS XERAIS 

Para a elaboración da  Adaptación da Programación Didáctica da materia de Lingua Castelá 
e Literatura tívose en conta o disposto na instrución do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 2019 /20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

2.1 Primeiro curso da ESO 
 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Escoita activa e 
observación das normas 
básicas que favorecen a 
comunicación. 

B1.1. Escoitar de forma activa 
e comprender o sentido 
global de textos orais. 

LCLB1.1.1. Recoñece e 
asume as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía que regulan os 
debates e calquera 
intercambio comunicativo 
oral. 

B1.2. Participación en 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
respectando as normas 
básicas de interacción, 
intervención e cortesía que 
regulan estas prácticas 
orais. 

B1.2. Valorar a importancia da 
conversa na vida social 
practicando actos de fala 
(contando, describindo, 
opinando, dialogando, etc.), 
en situacións comunicativas 
propias da actividade 
escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos 
comunicativos orais e 
valora a súa participación. 

  

LCLB1.3.3. Recoñece os erros 
da produción oral propia e 
allea a partir da práctica 
habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

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. 

B2.1. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e 

soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información 
e recoñece a idea principal 

e as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións 

entre elas. 

LCLB2.1.2. Entende 
instrucións escritas de certa 
complexidade que lle 
permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e 
nos procesos de 
aprendizaxe. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 
habitualmente dicionarios 
impresos ou en versión 
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dixital. 

LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de 
bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

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. 

B2.3. Aplicar progresivamente 
as estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os 
seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

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, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura 
de textos dialogados. 

B2.4. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación co 
ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando 
textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e 
dialogados, imitando textos 
modelo. 

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. 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de 
uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orais e escritos e 
para a composición e a 
revisión progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. 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. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as formas 
verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

B3.3. Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta 
en papel e formato dixital 
sobre o uso da lingua. 

B3.2. Usar de forma efectiva 
os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en 
papel como en formato 
dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para 
enriquecer o propio 
vocabulario. 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes 
variadas de consulta en 
formatos diversos para 
resolver as súas dúbidas 
sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu 
vocabulario. 
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B3.7. Recoñecemento da 
diversidade lingüística 
propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

B3.6. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, con 
especial atención á 
realidade do centro docnete 
e do ámbito social do 
alumnado. 

LCLB3.6.1. Coñece e valora a 
diversidade lingüística do 
seu grupo, do centro 
docente e do seu ámbito 
social próximo. 

B3.8. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.7. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCLB3.7.1. 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. 

Bloque 4. 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. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras 
da literatura española e 
universal de todos os 
tempos, e da literatura 
xuvenil, próximas aos 
propios gustos e ás propias 
afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 
cun grao crecente de 
interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus 
gustos, ás súas afeccións e 
aos seus intereses. 

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. 

B4.2. Fomentar o gusto e o 
hábito pola lectura en todas 
as súas vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos 
compañeiros e coas 
compañeiras. 

LCLB4.2.2. Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desenvolvendo 
progresivamente a 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimentos e emocións, 
respectando as producións 
das demais persoas. 

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. 

B4.3. Redactar textos persoais 
de intención literaria 
seguindo as convencións 
do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención 
literaria a partir de modelos 
dados seguindo as 
convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 
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2.2 Segundo curso da ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación 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. 

B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e 
valorar textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, e 
social. 

LCLB1.1.1. 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. 

LCLB1.1.2. Retén información 
relevante e extrae 
informacións concretas. 

LCLB1.1.3. Segue e interpreta 
instrucións orais 
respectando a xerarquía 
dada. 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
textos argumentativos. 
Diálogo. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, 
comprender, interpretar e 
valorar textos orais de 
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. 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. 

LCLB1.2.2. Retén información 
relevante e extrae 
informacións concretas. 

LCLB1.2.3. 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.). 

LCLB1.2.4. 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. 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros 
da produción oral propia e 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

allea a partir da práctica 
habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón 
solucións para melloralas. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando a 
súa mensaxe á finalidade 
da práctica oral. 

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. 

B1.6. Participar e valorar a 
intervención en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. Cínguese ao 
tema, non divaga e atende 
as instrucións do/da 
moderador/a en debates e 
coloquios. 

LCLB1.6.2. Respecta as 
normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas 
orais axustándose á 
quenda de palabra, 
respectando o espazo, 
xesticulando 
adecuadamente, 
escoitando activamente as 
demais persoas e usando 
fórmulas de saúdo e 
despedida. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias 
necesarias para a 
comprensión de textos 
escritos. 

B2.1. Aplicar estratexias de 
lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de 
lectura en función do 
obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras 
propias de nivel formal da 
lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. 

LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e 
implícita dun texto, e pona 
en relación co contexto. 

LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e 
recoñece as ideas 
secundarias, 
comprendendo as relacións 
que se establecen entre 
elas. 

B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e 
soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona 
e secuencia informacións 
explícitas e implícitas nun 
texto, e deduce 
informacións ou valoracións 
implícitas. 

  LCLB2.3.2. Coñece o 
funcionamento de 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas 
dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente 
libros, vídeos, etc. 

  LCLB2.4.2. Escribe textos 
usando o rexistro 
adecuado, organizando as 
ideas con claridade, 
enlazando enunciados en 
secuencias lineais 
cohesionadas e 
respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

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. 

B2.5. Escribir textos en 
diferentes soportes e 
formatos, en relación co 
ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando 
textos modelo. 

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. 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de 
uso para resolver 
problemas de comprensión 
de textos orais e escritos, e 
para a composición e a 
revisión progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. 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. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as formas 
verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

B3.3. Comprensión e 
interpretación dos 
compoñentes do significado 
das palabras: denotación e 
connotación. 

B3.2. Comprender o 
significado das palabras en 
toda a súa extensión para 
recoñecer e diferenciar os 
usos obxectivos dos 
subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os 
compoñentes denotativos e 
connotativos no significado 
das palabras dentro dunha 
frase ou un texto oral ou 
escrito. 

B3.4. Coñecemento reflexivo 
das relacións semánticas 
que se establecen entre as 
palabras. 

B3.3. Comprender e valorar as 
relacións de igualdade e de 
contrariedade que se 
establecen entre as 
palabras e o seu uso no 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa 
sinónimos e antónimos 
dunha palabra, e explica o 
seu uso concreto nunha 
frase ou nun texto oral ou 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

discurso oral e escrito. escrito. 

B3.5. Observación, reflexión e 
explicación dos cambios 
que afectan o significado 
das palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 
eufemismos. 

B3.4. Recoñecer os cambios 
de significado que afectan a 
palabra no texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 
eufemismos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e 
explica o uso metafórico e 
metonímico das palabras 
nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. 

LCLB3.4.2. Recoñece e 
explica os fenómenos 
contextuais que afectan o 
significado global das 
palabras: tabú e 
eufemismo. 

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 e ao receptor nos 
textos. 

B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que 
fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a 
diferenza significativa que 
implica o uso dos tempos e 
modos verbais. 

B3.9. Recoñecemento da 
diversidade lingüística 
propia do ámbito persoal, 
social e mediático. 

B3.8. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, con 
especial atención á 
realidade galega. 

LCLB3.8.1. Coñece e valora a 
diversidade lingüística de 
Galicia. 

B3.10. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.9. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCLB3.9.1. 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. 

Bloque 4. 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. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras 
da literatura española e 
universal de todos os 
tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos 
propios gustos e ás 
afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 
cun grao crecente de 
interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións 
e aos seus intereses. 

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 

B4.2. Promover a reflexión 
sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), 
como expresión do 
sentimento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
literarias, musicais, 

LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a 
capacidade de reflexión 
observando, analizando e 
explicando a relación entre 
diversas manifestacións 
artísticas de todas as 
épocas (música, pintura, 
cine, etc.). 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

literarios, e a súa 
autonomía de lectura. 

arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de 
todas as épocas. 

LCLB4.2.2. Recoñece e 
comenta o mantemento ou 
a evolución de personaxes-
tipo, temas e formas ao 
longo de diversos períodos 
histórico-literarios ata a 
actualidade. 

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. 

B4.3. Fomentar o gusto e o 
hábito pola lectura en todas 
as súas vertentes: como 
fonte de acceso ao 
coñecemento e como 
instrumento de lecer e 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos/coas 
compañeiros/as. 

LCLB4.3.2. Le en voz alta 
modulando, adecuando a 
voz, apoiándose en 
elementos da comunicación 
non verbal e potenciando a 
expresividade verbal. 

LCLB4.4.2. Desenvolve o 
gusto pola escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 
propios sentimentos. 
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2.3 Terceiro curso da ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

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. 

B1.1. Escoitar de xeito activo, 
comprender, interpretar e 
valorar textos orais propios 
dos ámbitos persoal, 
educativo ou escolar, e 
social. 

LCLB1.1.1. Anticipa ideas e 
infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non 
verbal. 

LCLB1.1.2. 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. 

LCLB1.1.3. Resume textos, de 
forma oral, recollendo as 
ideas principais e 
integrándoas con claridade 
en oracións que se 
relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración 
de textos orais en relación 
coa súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

B1.2. Escoitar de xeito activo, 
comprender, interpretar e 
valorar textos orais de 
diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Anticipa ideas e 
infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando 
fontes de procedencia non 
verbal. 

LCLB1.2.2. 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. 

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. 

B1.3. Escoitar de xeito activo 
e comprender o sentido 
global de textos orais. 

LCLB1.3.1. 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 
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intercambios comunicativos 
formais e os intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 

B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción e a 
avaliación de textos orais. 
Aspectos verbais e non 
verbais. 

B1.4. Recoñecer, interpretar e 
avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia e 
a cohesión do contido das 
producións orais propias e 
alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais 
(acenos, movementos, 
ollada, etc.). 

 

LCLB1.4.2. 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. 

B1.5. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 
público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 
avaliación progresiva. 

B1.5. Aprender a falar en 
público, en situacións 
formais e informais, de xeito 
individual ou en grupo. 

LCLB1.5.1. Realiza 
presentacións orais. 

LCLB1.5.2. 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. 

LCLB1.5.3. Incorpora 
progresivamente palabras 
propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas 
orais. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando a 
súa mensaxe á finalidade 
da práctica oral. 

LCLB1.5.5. Avalía, por medio 
de guías, as producións 
propias e alleas, mellorando 
progresivamente as súas 
prácticas discursivas. 

B1.6. Participación en 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
respectando as normas 
básicas de interacción, 
intervención e cortesía que 
regulan estas prácticas 
orais. 

B1.6. Participar e valorar a 
intervención en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas. 

LCLB1.6.1. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

  

LCLB2.1.2. Fai inferencias e 
hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto 
que conteña matices 
semánticos e que favorezan 
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a construción do significado 
global e a avaliación crítica. 

LCLB2.1.3. Avalía o seu 
proceso de comprensión de 
lectura usando fichas 
sinxelas de autoavaliación. 

B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e 
soportes. 

LCLB2.2.1. 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. 

LCLB2.2.2. 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. 

B2.3. Actitude 
progresivamente crítica e 
reflexiva ante a lectura 
organizando razoadamente 
as ideas e expóndoas, 
respectando as ideas das 
demais persoas. 

B2.3. Manifestar unha actitude 
crítica ante a lectura de 
calquera tipo de textos a 
través dunha lectura 
reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acordo ou desacordo, 
respectando en todo 
momento as opinións das 
demais persoas. 

LCLB2.3.1. Identifica e 
expresa as posturas de 
acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa 
propia interpretación sobre 
o significado dun texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as 
opinións 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. 

B2.4. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou 
dixital, para integrala nun 
proceso de aprendizaxe 
continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 
autónoma diversas fontes 
de información, e integra os 
coñecementos adquiridos 
nos seus discursos orais ou 
escritos. 

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 

B2.5. Aplicar progresivamente 
as estratexias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.5.1. 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 
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como proceso. súas compañeiras. 

LCLB2.5.2. 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. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 
organizadores textuais nas 
exposicións e nas 
argumentacións. 

LCLB2.6.3. Resume textos 
xeneralizando termos que 
teñen trazos en común, 
globalizando a información 
e integrándoa en oracións 
que se relacionen 
loxicamente e 
semanticamente, evitando 
parafrasear o texto 
resumido. 

B2.8. Interese crecente pola 
composición escrita como 
fonte de información e 
aprendizaxe e como xeito 
de comunicar sentimentos, 
experiencias, 
coñecementos e emocións. 

B2.7. Valorar a importancia da 
escritura como ferramenta 
de adquisición das 
aprendizaxes e como 
estímulo do 
desenvolvemento persoal. 

LCLB2.7.1. Produce textos 
diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento que 
é capaz de organizar o seu 
pensamento. 

LCLB2.7.2. 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. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha 
actitude creativa ante a 
escritura. 

LCLB2.7.4. 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. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 

B3.1. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
lingua e as súas normas de 
uso para resolver 

LCLB3.1.1. Recoñece e 
explica o uso das 
categorías gramaticais nos 
textos e utiliza este 
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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. 

problemas de comprensión 
de textos orais e escritos, e 
para a composición e a 
revisión progresivamente 
autónoma dos textos 
propios e alleos, utilizando 
a terminoloxía gramatical 
necesaria para a 
explicación dos usos da 
lingua. 

coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 
textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. 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. 

B3.3. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da palabra. 
Procedementos para formar 
palabras. 

B3.2. Recoñecer e analizar a 
estrutura das palabras 
pertencentes ás diversas 
categorías gramaticais, 
distinguindo as flexivas das 
non flexivas. 

LCLB3.2.1. 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. 

LCLB3.2.2. Explica os 
procedementos de 
formación de palabras, 
distinguindo as compostas, 
as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

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. 

B3.3. Observar, recoñecer e 
explicar os usos dos grupos 
nominais, adxectivais, 
verbais, preposicionais e 
adverbiais dentro do marco 
da oración simple. 

LCLB3.3.1. 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. 

LCLB3.3.2. 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. 

B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración 
simple: suxeito e predicado. 
Oracións impersoais, 
activas e pasivas. 

B3.4. Recoñecer, usar e 
explicar os elementos 
constitutivos da oración 
simple. 

LCLB3.4.1. 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. 

LCLB3.4.2. Transforma 
oracións activas en pasivas 
e viceversa, e explica os 
papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e 
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causa). 

LCLB3.4.3. Amplía oracións 
nun texto usando diferentes 
grupos de palabras, 
utilizando os nexos 
adecuados e creando 
oracións novas con sentido 
completo. 

B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais 
como léxicos. 

B3.5. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia 
interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa 
función na organización do 
contido do discurso. 

LCLB3.5.1. 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. 

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 e ao receptor nos 
textos. 

B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que 
fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. 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.). 

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. 

B3.7. Interpretar 
adecuadamente os 
discursos orais e escritos 
tendo en conta os 
elementos lingüísticos, as 
relacións gramaticais e 
léxicas, a estrutura e a 
disposición dos contidos en 
función da intención 
comunicativa. 

LCLB3.7.1. Recoñece a 
coherencia dun discurso 
atendendo á intención 
comunicativa do emisor, 
identificando a estrutura e a 
disposición de contidos. 

LCLB3.7.2. 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. 

B3.9. 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. 

B3.8. Coñecer a realidade 
plurilingüe de España, a 
distribución xeográfica das 
súas linguas e dos 
dialectos, as súas orixes 
históricas e algúns dos 
seus trazos diferenciais. 

LCLB3.8.1. 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. 

LCLB3.8.2. Recoñece as 
variedades xeográficas do 
castelán dentro e fóra de 
España. 
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2. 4 Cuarto curso da ESO 

Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais en relación 

co ámbito de uso: persoal, 

educativo, social e laboral. 

B1.1. Comprender, interpretar 

e valorar textos orais 

propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

LCLB1.1.1. 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. 

B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais en relación 

coa súa finalidade: textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. Diálogo. 

B1.2. Comprender, interpretar 

e valorar textos orais de 

diferente tipo. 

LCLB1.2.1. 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. 

LCLB1.2.6. 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. 

B1.3. Observación e 

comprensión do sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas e 

conversas espontáneas, da 

intención comunicativa de 

cada interlocutor/a e 

B1.3. Comprender o sentido 

global e a intención de 

textos orais. 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e 

interpreta o sentido global 

de debates, coloquios e 

conversas espontáneas 

identificando a información 

relevante, determinando o 

tema e recoñecendo a 

B3.11. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.10. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCLB3.10.1. 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. 
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aplicación das normas 

básicas que regulan a 

comunicación. 

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. 

LCLB1.3.5. Recoñece e 

asume as regras de 

interacción, intervención e 

cortesía que regulan os 

debates e calquera 

intercambio comunicativo 

oral. 

B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo 

das estratexias necesarias 

para a produción de textos 

orais. 

B1.4. Recoñecer, interpretar e 

avaliar progresivamente as 

producións orais propias e 

alleas, así como os 

aspectos prosódicos e os 

elementos non verbais 

(xestos, movementos, 

ollada, etc.). 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso 

de produción de discursos 

orais e valora a claridade 

expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a 

cohesión dos contidos. 

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. 

B1.5. Valorar a lingua oral 

como instrumento de 

aprendizaxe, como medio 

para transmitir 

coñecementos, ideas e 

sentimentos, e como 

ferramenta para regular a 

conduta. 

LCLB1.5.1. 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. 

B1.6. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en 

público e dos instrumentos 

de autoavaliación en 

prácticas orais formais ou 

informais. 

B1.6. Aprender a falar en 

público, en situacións 

formais ou informais, de 

xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.6.1. 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. 

LCLB1.6.4. Pronuncia con 

corrección e claridade, 

modulando e adaptando a 

súa mensaxe á finalidade 

da práctica oral. 
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LCLB1.6.6. 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.). 

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. 

B1.7. Coñecer, comparar, usar 

e valorar as normas de 

cortesía nas intervencións 

orais propias da actividade 

educativa, tanto 

espontáneas como 

planificadas, e nas prácticas 

discursivas orais propias 

dos medios de 

comunicación. 

LCLB1.7.1. Coñece, valora e 

aplica as normas que rexen 

a cortesía na comunicación 

oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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. 

B2.3. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos 

e dialogados. 

B2.1. Aplicar diferentes 

estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de 

textos 

LCLB2.1.1. 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. 

LCLB2.1.3. Infire a información 

relevante dos textos, 

identificando a idea principal 

e as secundarias, e 

establecendo relacións 

entre elas. 

LCLB2.1.4. Constrúe o 

significado global dun texto 

ou de frases do texto 

demostrando unha 

comprensión plena e 

detallada deste. 

B2.1. Coñecemento e uso 

progresivo de técnicas e 

estratexias de comprensión 

B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos 

escritos en diferentes 

LCLB2.2.1. Recoñece e 

expresa o tema, as ideas 

principais, a estrutura e a 



Adaptación Programación Didáctica. Departamento Lingua Castelá e Literatura 

 

20 

 

Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

escrita. 

B2.2. Lectura comprensiva, 

interpretación e valoración 

de textos escritos en 

relación cos ámbitos 

persoal, educativo, social e 

laboral. 

B2.3. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos, argumentativos 

e dialogados. 

soportes e formatos. 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. 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica 

e deduce a información 

dada en esquemas, mapas 

conceptuais, diagramas, 

gráficas, fotografías, etc. 

B2.4. Actitude 

progresivamente crítica e 

reflexiva ante a lectura. 

B2.3. Manifestar unha actitude 

crítica ante a lectura de 

calquera tipo de textos ou 

obras literarias a través 

dunha lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acordo ou desacordo, 

respectando sempre as 

opinións dos demais. 

LCLB2.3.1. Identifica e 

expresa as posturas de 

acordo e desacordo sobre 

aspectos parciais ou globais 

dun texto. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa 

propia interpretación sobre 

o significado dun texto. 

B2.5. Utilización 

progresivamente autónoma 

das bibliotecas e das 

tecnoloxías da información 

e da comunicación como 

fontes de obtención de 

información. 

B2.4. Seleccionar os 

coñecementos que se 

obteñan das bibliotecas ou 

de calquera outra fonte de 

información impresa en 

papel ou dixital, 

integrándoos nun proceso 

de aprendizaxe continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 

autónoma diversas fontes 

de información, integrando 

os coñecementos 

adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

LCLB2.5.3. 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. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en 

varias fases para aclarar 

problemas co contido 

(ideas, estrutura, etc.) ou 

coa forma (puntuación, 

ortografía, gramática e 

presentación). 

B2.8. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

propios dos ámbitos 

B2.6. Escribir textos en 

relación co ámbito de uso. 

LCLB2.6.1. Redacta con 

claridade e corrección 

textos propios dos ámbitos 
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persoal, educativo, social e 

laboral. 

persoal, educativo, social e 

laboral. 

LCLB2.6.2. Redacta con 

claridade e corrección 

textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos e 

argumentativos, 

adecuándose aos trazos 

propios da tipoloxía 

seleccionada. 

LCLB2.6.4. 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. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 

progresivamente unha 

actitude creativa ante a 

lectura e a escritura. 

LCLB2.7.4. 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. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Observación, reflexión e 

explicación dos valores 

expresivos e do uso das 

categorías gramaticais, con 

especial atención ao 

adxectivo, aos tipos de 

determinantes e aos 

pronomes. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 

valores expresivos que 

adquiren determinadas 

categorías gramaticais en 

relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen, con especial 

atención a adxectivos, 

determinantes e pronomes. 

LCLB3.1.1. Explica os valores 

expresivos que adquiren 

algúns adxectivos, 

determinantes e pronomes 

en relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen. 

B3.2. Observación, reflexión e 

explicación dos valores 

expresivos e do uso das 

formas verbais en textos 

con diferente intención 

comunicativa. 

B3.2. Recoñecer e explicar os 

valores expresivos que 

adquiren as formas verbais 

en relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen. 

LCLB3.2.1. Recoñece e 

explica os valores 

expresivos que adquiren as 

formas verbais en relación 

coa intención comunicativa 

do texto onde aparecen. 
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  LCLB3.3.2. Forma 

substantivos, adxectivos, 

verbos e adverbios a partir 

doutras categorías 

gramaticais, utilizando 

diversos procedementos 

lingüísticos. 

B3.4. Observación, reflexión e 

explicación dos niveis de 

significado de palabras e 

expresións no discurso oral 

ou escrito. 

B3.4. Identificar os niveis de 

significado de palabras ou 

expresións en función da 

intención comunicativa do 

discurso oral ou escrito 

onde aparecen. 

LCLB3.4.1. Explica todos os 

valores expresivos das 

palabras que gardan 

relación coa intención 

comunicativa do texto onde 

aparecen. 

B3.5. 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). 

B3.5. Usar correcta e 

eficazmente os dicionarios e 

outras fontes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato dixital, para resolver 

dúbidas sobre o uso 

correcto da lingua e para 

progresar na aprendizaxe 

autónoma. 

LCLB3.5.1. 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. 

B3.6. 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. 

B3.6. Explicar e describir os 

trazos que determinan os 

límites oracionais para 

recoñecer a estrutura das 

oracións compostas. 

LCLB3.6.1. Transforma e 

amplía oracións simples en 

oracións compostas, 

usando conectores e outros 

procedementos de 

substitución para evitar 

repeticións. 

LCLB3.6.2. Recoñece a 

palabra nuclear que 

organiza sintacticamente e 

semanticamente un 

enunciado, así como os 

elementos que se agrupan 

arredor dela. 

LCLB3.6.3. 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 
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oración. 

B3.8. Observación, reflexión, 

explicación e uso dos trazos 

característicos que permiten 

diferenciar e clasificar os 

xéneros textuais, con 

especial atención aos 

discursos expositivos e 

argumentativos. 

B3.8. Identificar e explicar as 

estruturas dos xéneros 

textuais, con especial 

atención ás estruturas 

expositivas e 

argumentativas, para 

utilizalas nas súas 

producións orais e escritas. 

LCLB3.8.1. Identifica e explica 

as estruturas dos xéneros 

textuais, con especial 

atención ás expositivas e 

argumentativas, e utilízaas 

nas propias producións 

orais e escritas. 

LCLB3.8.4. Recoñece nun 

texto os procedementos 

lingüísticos para a expresión 

da subxectividade, e 

utilízaos nas producións 

propias. 

LCLB3.9.2. 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. 

Bloque 4. 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. 

B4.1. Favorecer a lectura e 

comprensión de obras 

literarias da literatura 

española e universal de 

todos os tempos e da 

literatura xuvenil. 

LCLB4.1.1. Le e comprende 

cun grao crecente de 

interese e autonomía obras 

literarias próximas aos seus 

gustos e ás súas afeccións. 

LCLB4.2.2. Recoñece e 

comenta o mantemento ou 

a evolución de personaxes-

tipo, temas e formas ao 

longo dos diversos períodos 

histórico-literarios, ata a 

actualidade. 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, 

modulando e adecuando a 

voz, apoiándose en 

elementos da comunicación 

non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

B4.2. Aproximación ás obras 

máis representativas da 

literatura española desde o 

século XVlll aos nosos días 

a través da lectura e a 

B4.4. Comprender textos 

literarios representativos 

desde o século XVlll aos 

nosos días, recoñecendo a 

intención do/da autor/a, o 

LCLB4.4.1. Le e comprende 

unha selección de textos 

literarios representativos da 

literatura desde o século 

XVlll aos nosos días, 
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explicación de fragmentos 

significativos e, de ser o 

caso, obras completas. 

Reflexión e superación de 

estereotipos de xénero, 

clase, crenzas, etc. 

tema e os trazos propios do 

xénero ao que pertence, e 

relacionando o seu contido 

co contexto sociocultural e 

literario da época, ou 

doutras épocas, e 

expresando a relación con 

xuízos persoais razoados. 

identificando o tema, 

resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe 

literaria. 

LCLB4.4.2. 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. 

B4.4. Consulta de fontes de 

información variadas para a 

realización de traballos e a 

cita adecuada destas. 

B4.6. Consultar e citar 

adecuadamente fontes de 

información variadas para 

realizar un traballo 

educativo en soporte 

impreso ou dixital sobre un 

tema do currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico e 

persoal, e utilizando as 

tecnoloxías da información. 

LCLB4.6.1. Consulta e cita 

adecuadamente varias 

fontes de información para 

desenvolver por escrito, con 

rigor, claridade e 

coherencia, un tema 

relacionado co currículo de 

Literatura. 

LCLB4.6.2. 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. 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos 

variados das tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para a 

realización dos seus 

traballos educativos. 

 

2.5  Primeiro Curso de Bacharelato 

      2.5.1 Lingua Castelá e Literatura 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Comunicación oral non 
espontánea no ámbito 
educativo: o seu proceso e 
a situación comunicativa. 

B1.1. Expor oralmente un tema 
especializado con rigor e 
claridade, documentándose 
en fontes diversas, 
organizando a información 
mediante esquemas, 
seguindo unha orde 
preestablecida e utilizando 
as técnicas de exposición 
oral e as tecnoloxías da 

LCL1B1.1.1. Realiza 
exposicións orais sobre 
temas especializados, 
consultando fontes de 
información diversa, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e seguindo 
unha orde previamente 
establecida. 

LCL1B1.1.2. Exprésase 
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información e da 
comunicación. 

oralmente con fluidez, coa 
entoación, o ton, timbre e a 
velocidade adecuados ás 
condicións da situación 
comunicativa. 

LCL1B1.1.3. 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. 

LCL1B1.1.4. 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. 

B1.2. Textos expositivos e 
argumentativos orais. 

B1.3. Xéneros textuais orais 
propios do ámbito 
educativo. 

B1.2. Sintetizar por escrito o 
contido de textos orais de 
carácter expositivo e 
argumentativo sobre temas 
especializados, 
conferencias, clases, 
charlas, videoconferencias, 
etc., discriminando a 
información relevante e 
accesoria, e utilizando a 
escoita activa como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 

LCL1B1.2.1. Sintetiza por 
escrito textos orais de 
carácter expositivo, de 
temas especializados e 
propios do ámbito 
educativo, discriminando a 
información relevante. 

LCL1B1.2.2. 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. 

LCL1B1.2.3. Escoita de xeito 
activo, toma notas e suscita 
preguntas coa intención de 
aclarar ideas que non 
comprendeu nunha 
exposición oral. 

B1.4. Comprensión e 
produción de textos orais 
procedentes dos medios de 
comunicación social. 
Recursos. 

B1.3. Extraer información de 
textos orais e audiovisuais 
dos medios de 
comunicación, recoñecendo 
a intención comunicativa, o 
tema e a estrutura do 

LCL1B1.3.1. Recoñece os 
trazos propios dos principais 
xéneros informativos e de 
opinión procedentes dos 
medios de comunicación 
social. 
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contido, identificando os 
trazos propios do xénero 
xornalístico e os recursos 
verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de 
forma crítica a súa forma e 
o seu contido. 

LCL1B1.3.2. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. A comunicación escrita 
no ámbito educativo. 

B2.2. Comprensión, produción 
e organización de textos 
expositivos escritos do 
ámbito educativo. 

B2.1. Desenvolver por escrito 
un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
empregando distintas 
estruturas expositivas 
(comparación, problema-
solución, enumeración, 
causa-consecuencia, 
ordenación cronolóxica, 
etc.) e utilizando os 
recursos expresivos 
adecuados ás condicións da 
situación comunicativa. 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por 
escrito un tema do currículo 
con rigor, claridade e 
corrección ortográfica e 
gramatical. 

LCL1B2.1.2. 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. 

LCL1B2.1.3. Avalía as súas 
propias producións escritas 
e as dos/das seus/súas 
compañeiros/as, 
recoñecendo as dificultades 
estruturais e expresivas, e 
deseñando estratexias para 
mellorar a súa redacción e 
avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

B2.2. Comprensión, produción 
e organización de textos 
expositivos escritos do 
ámbito educativo. 

B2.2. Sintetizar o contido de 
textos expositivos e 
argumentativos de tema 
especializado, 
discriminando a información 
relevante e accesoria, e 
utilizando a lectura como un 
medio de adquisición de 
coñecementos. 

LCL1B2.2.1. 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. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos 
de carácter expositivo, de 
tema especializado, propios 
do ámbito educativo, 
distinguindo as ideas 
principais e secundarias. 

LCL1B2.2.3. 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 
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xénero textual). 

B2.3. Comprensión, produción 
e organización de textos 
escritos procedentes dos 
medios de comunicación 
social: xéneros informativos, 
e de opinión e publicidade. 

B2.3. Ler, comprender e 
interpretar textos 
xornalísticos e publicitarios 
de carácter informativo e de 
opinión, recoñecendo a 
intención comunicativa, 
identificando os trazos 
propios do xénero e os 
recursos verbais e non 
verbais utilizados, e 
valorando de forma crítica a 
súa forma e o seu contido. 

LCL1B2.3.1. 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. 

LCL1B2.3.2. 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. 

LCL1B2.4.2. 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. 

LCL1B2.4.3. Respecta as 
normas de presentación de 
traballos escritos 
(organización en epígrafes, 
procedementos de cita, 
notas a pé de páxina e 
bibliografía). 

LCL1B2.4.4. Utiliza as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para a 
realización, a avaliación e a 
mellora de textos escritos 
propios e alleos. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Substantivo: 
caracterización morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

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. 

B3.1. Aplicar sistematicamente 
os coñecementos sobre as 
categorías gramaticais na 
realización, autoavaliación e 
mellora dos textos orais e 
escritos, tomando 
conciencia da importancia 
do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da 
lingua. 

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora 
textos orais e escritos 
propios e alleos, 
recoñecendo e explicando 
incorreccións de 
concordancia, réxime 
verbal, ambigüidades 
semánticas, etc. 

LCL1B3.1.2. Utiliza a 
terminoloxía gramatical 
adecuada para a 
explicación lingüística dos 
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B3.6. Recoñecemento das 
diferenzas entre pronomes 
e determinantes. Relacións 
gramaticais. 

B3.7. Adverbio: tipoloxía e 
valores gramaticais. 

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

textos. 

B3.1. Substantivo: 
caracterización morfolóxica, 
sintáctica e semántica. 

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. 

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

B3.2. Recoñecer e identificar 
os trazos característicos das 
categorías gramaticais 
(substantivo, adxectivo, 
verbo, pronomes, artigos e 
determinantes), e explicar 
os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.1. 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). 

LCL1B3.2.2. 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). 

LCL1B3.2.3. 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). 

LCL1B3.2.4. 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). 

LCL1B3.2.5. 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 
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tipoloxía textual 
seleccionada, así como con 
outros compoñentes da 
situación comunicativa 
(audiencia e contexto). 

B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos 
textos. 

B3.3. Aplicar progresivamente 
os coñecementos sobre 
estruturas sintácticas dos 
enunciados para a 
realización, autoavaliación e 
mellora de textos orais e 
escritos, tomando 
conciencia da importancia 
do coñecemento gramatical 
para o uso correcto da 
lingua. 

LCL1B3.3.1. Recoñece a 
estrutura sintáctica da 
oración simple, explicando a 
relación entre os grupos de 
palabras. 

LCL1B3.3.2. Recoñece as 
oracións activas, pasivas, 
impersoais e medias, 
contrastando as diferenzas 
entre elas en función da 
intención comunicativa do 
texto en que aparecen. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e 
explica o funcionamento das 
oracións subordinadas 
substantivas en relación co 
verbo da oración principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e 
explica o funcionamento das 
oracións subordinadas de 
relativo, identificando o 
antecedente que modifican. 

LCL1B3.3.5. Enriquece os 
seus textos orais e escritos 
incorporando 
progresivamente estruturas 
sintácticas variadas e 
aplicando os coñecementos 
adquiridos para a revisión e 
a mellora destes. 

B3.10. Observación, reflexión 
e explicación das formas de 
organización textual. 

B3.4. Recoñecer os trazos 
propios das tipoloxías 
textuais identificando a súa 
estrutura e os trazos 
lingüísticos máis 
importantes en relación coa 
intención comunicativa. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e 
explica os trazos estruturais 
e lingüísticos dos textos 
narrativos, descritivos, 
expositivos e 
argumentativos. 

LCL1B3.4.2. 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. 

B3.11. Recoñecemento e 
explicación das propiedades 
textuais. Os seus 
procedementos. 
Modalidade. 

B3.5. Aplicar os coñecementos 
adquiridos para a 
elaboración de discursos 
orais ou escritos con 
adecuada coherencia e 

LCL1B3.5.1. Incorpora os 
procedementos de cohesión 
textual na súa propia 
produción oral e escrita. 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza 
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cohesión. e interpreta as formas 
gramaticais que fan 
referencia ao contexto 
temporal e espacial, e aos 
participantes na 
comunicación. 

LCL1B3.5.3. 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. 

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. 

B3.6. Coñecer e manexar 
fontes de información 
impresa ou dixital para 
resolver dúbidas sobre o 
uso correcto da lingua e 
avanzar na aprendizaxe 
autónoma. 

LCL1B3.6.1. Coñece e 
consulta fontes de 
información impresa ou 
dixital para resolver dúbidas 
sobre o uso correcto da 
lingua e para avanzar na 
aprendizaxe autónoma. 

B3.13. Coñecemento e 
explicación da pluralidade 
lingüística de España. As 
súas orixes históricas. 

B3.7. Coñecer a orixe e a 
evolución das linguas de 
España e as súas principais 
variedades dialectais, 
recoñecendo e explicando 
os seus trazos 
característicos en 
manifestacións orais e 
escritas, e valorando a 
diversidade lingüística como 
parte do patrimonio cultural 
do noso país. 

LCL1B3.7.1. 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. 

B3.14. Recoñecemento e 
explicación das variedades 
funcionais da lingua. 

B3.8. Recoñecer os usos 
sociais e funcionais da 
lingua, amosando interese 
por ampliar o seu propio 
repertorio verbal e evitar os 
prexuízos e estereotipos 
lingüísticos. 

LCL1B3.8.1. 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. 

LCL1B3.8.2. 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. 

B3.15. Participación en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 

B3.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 

LCL1B3.9.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
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folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

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. 

B3.16. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

B3.10. Reflexionar sobre o 
sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a 
comparación e a 
transformación de textos, 
enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos 
para solucionar problemas 
de comprensión e para a 
produción de textos. 

LCL1B3.10.1. 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura 
española desde a Idade 
Media ata o século XlX, a 
través da lectura e a análise 
de fragmentos e obras 
significativas. 

B4.1. Realizar o estudo das 
obras máis representativas 
da literatura española desde 
a Idade Media ata o século 
XlX a través da lectura e a 
análise de fragmentos e 
obras significativas. 

LCL1B4.1.1. Le e analiza 
fragmentos e obras 
significativas desde a Idade 
Media ao século XIX. 

B4.2. Análise de fragmentos 
ou obras completas 
significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, 
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. 

B4.2. Ler e analizar 
fragmentos ou obras 
completas significativas 
desde a Idade Media ao 
século XlX, identificando as 
súas características 
temáticas e formais en 
relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra do/da 
autor/a, e constatando a 
evolución histórica de temas 
e formas. 

LCL1B4.2.1. 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. 

LCL1B4.2.2. Compara textos 
de diferentes épocas e 
constata a evolución de 
temas e formas. 

B4.3. Desenvolvemento da 
autonomía lectora 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 desde a Idade 
Media ao século XlX, 
detectando as ideas que 
manifestan a relación da 

B4.3. Interpretar criticamente 
fragmentos ou obras 
significativas desde a Idade 
Media ao século XlX, 
detectando as ideas que 
manifestan a relación da 
obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta 
criticamente fragmentos ou 
obras significativas desde a 
Idade Media ao século XIX. 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas 
que manifestan a relación 
da obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. 
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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. 

B4.6. Composición de textos 
escritos con intención 
literaria e conciencia de 
estilo. 

B4.4. Planificar e elaborar 
textos de intención literaria, 
traballos de investigación 
escritos ou presentacións 
sobre temas, obras ou 
autores/as da 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. 

 

LCL1B4.4.2. Obtén a 
información de fontes 
diversas. 

LCL1B4.4.3. Argumenta con 
rigor o seu propio xuízo 
crítico. 

 

 

 

2.5 Primeiro Curso de  Bacharelato. 

      2.5.2 Literatura Universal 

Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Procesos e estratexias 

B1.1. Lectura e comentario de 

fragmentos, antoloxías e 

obras completas 

significativas da literatura 

universal. 

B1.1. Ler, comprender, 

analizar e comentar obras 

breves, fragmentos ou 

obras completas 

significativas de distintas 

épocas, interpretando o seu 

contido de acordo cos 

coñecementos adquiridos 

sobre temas e formas 

literarias, así como sobre 

períodos e os/as autores/as 

significativos/as. 

LUB1.1.1. Le fragmentos 

significativos ou textos 

completos de obras da 

literatura universal, 

identificando algúns 

elementos, mitos ou 

arquetipos creados pola 

literatura e que chegaron a 

converterse en puntos de 

referencia da cultura 

universal. 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou 

fragmentos representativos 

de distintas épocas, 

situándoas no seu contexto 

histórico, social e cultural, 

identificando a presenza de 

determinados temas e 

motivos, e recoñecendo as 

características do xénero e 

do movemento en que se 
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inscriben, así como os 

trazos máis salientables do 

estilo literario.  

B1.2. Relacións entre obras 

literarias e o resto das 

artes.  

B1.2. Interpretar obras 

narrativas, líricas e 

dramáticas da literatura 

universal nomeadamente 

significativas, relacionando 

a súa forma e o seu contido 

coas ideas estéticas 

dominantes do momento en 

que se escribiron, e coas 

transformacións artísticas e 

históricas producidas no 

resto das artes. 

LUB1.2.1. Interpreta 

determinadas obras 

narrativas, líricas e 

dramáticas da literatura 

universal nomeadamente 

significativas e relaciónaas 

coas ideas estéticas 

dominantes do momento en 

que se escribiron, 

analizando as vinculacións 

entre elas e comparando a 

súa forma de expresión. 

LUB1.2.2. Establece relacións 

significativas entre a 

literatura e o resto das 

artes, interpretando de xeito 

crítico algunhas obras ou 

fragmentos significativos 

adaptados a outras 

manifestacións artísticas, 

analizando as relacións, as 

similitudes e as diferenzas 

entre diferentes linguaxes 

expresivas.  

LUB1.3.2. Recoñece o valor 

permanente destes temas e 

formas da literatura noutras 

manifestacións artísticas da 

cultura universal. 

Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal 

B2.1. Da Antigüidade á Idade 

Media: As mitoloxías e a 

orixe da literatura. 

B2.2. Renacemento e 

Clasicismo:  

Os cambios do mundo e a 

nova visión do home 

durante o Renacemento. 

A lírica do amor: o 

petrarquismo. Orixes: a 

poesía trovadoresca e o 

Dolce Stil Nuovo. A 

innovación do 

Cancioneiro de Petrarca. 

Lectura e comentario 

dunha antoloxía lírica e 

B2.1. Ler, comprender e 

analizar obras breves, 

fragmentos ou obras 

completas, significativas de 

distintas épocas, 

interpretando o seu contido 

de acordo cos 

coñecementos adquiridos 

sobre temas e formas 

literarias, así como sobre 

períodos e autores/as 

significativos/as. 

LUB2.1.1. Le e analiza textos 

literarios universais de 

distintas épocas, 

interpretando o seu contido 

de acordo cos 

coñecementos adquiridos 

sobre temas e formas 

literarias, así como sobre 

períodos e autores/as 

significativos/as. 

B2.2. Realizar traballos 

críticos sobre a lectura 

dunha obra significativa 

dunha época, 

LUB2.2.1. Realiza traballos 

críticos sobre unha obra 

lida na súa integridade, 

relacionándoa co seu 
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Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

dalgún conto da época. 

A narración en prosa: 

Boccaccio. 

Teatro clásico europeo. O 

teatro isabelino en 

Inglaterra. Comenzo do 

mito de Fausto dentro da 

literatura. Lectura e 

comentario dunha obra 

de teatro clásico. 

Observación das 

relacións existentes 

entre as obras de teatro 

clásicas e as obras de 

diferentes xéneros 

musicais e 

cinematográficos que 

xurdiorn a partir delas.  

B2.3. O Século das Luces: 

O desenvolvemento do 

espíritu crítico: a 

Ilustración. A 

Enciclopedia. A prosa 

ilustrada. 

A novela europea no século 

XVIIl. Os herdeiros de 

Cervantes e da 

picaresca española na 

literatura inglesa.  

Lectura comentada dalguna 

novela europea da prosa 

ilustrada e dalgún 

fragmento de novela 

inglesa dso século XVlll.  

B2.4. O movemento 

romántico: 

A revolución romántica: 

conciencia histórica e 

novo sentido da ciencia.  

O Romanticismo e a súa 

conciencia de 

movemento literario. 

Precursores: Goethe.  

A poesía romántica e a 

novela histórica.  

Lectura e comentario dunha 

antoloxía de poetas 

románticos europeos e 

dalgún fragmento de 

novela histórica.  

Observación das relacións 

existentes entre as obras 

interpretándoa en relación 

co seu contexto histórico e 

literario, obtendo a 

información bibliográfica 

necesaria e efectuando 

unha valoración persoal. 

contexto histórico, social e 

literario e, de ser o caso, co 

significado e a relevancia 

do/da autor/a na época ou 

na historia da literatura, e 

consultando fontes de 

información diversas.  

B2.3. Realizar exposicións 

orais ou escritas acerca 

dunha obra, un/unha 

autor/a ou unha época con 

axuda de medios 

audiovisuais e das 

tecnoloxías da información 

e da comunicación, 

expresando as propias 

opinións, seguindo un 

esquema preparado 

previamente, valorando as 

obras literarias como punto 

de encontro de ideas e 

sentimentos colectivos e 

como instrumentos para 

acrecentar o caudal da 

propia experiencia. 

LUB2.3.1. Realiza 

presentacións orais ou 

escritas planificadas 

integrando coñecementos 

literarios e lectura, cunha 

correcta estruturación do 

contido, argumentación 

coherente e clara das 

propias opinións, consulta e 

cita de fontes, selección de 

información relevante e 

utilización do rexistro 

apropiado e da terminoloxía 

literaria necesaria. 

LUB2.3.3. Valora oralmente 

ou por escrito unha obra 

literaria, recoñecendo a 

lectura como unha fonte de 

enriquecemento da propia 

personalidade e como un 

medio para profundar na 

comprensión do mundo 

interior e da sociedade.  
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Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

literarias do 

romanticismo e as obras 

de diferentes xéneros 

musicais (sinfonías, 

poemas sinfónicos, 

lieder, óperas), 

cinematográficos e 

teatrais que xurdiron a 

partir delas.  

B2.5. A segunda mitade do 

século XlX:  

Da narrativa romántica ao 

Realismo en Europa. 

Literatura e sociedade. 

Evolución dos temas e 

as técnicas narrativas do 

Realismo. Principais 

novelistas europeos do 

século XIX. Lectura e 

comentario dunha 

antoloxía de fragmentos 

de novelas realistas. 

O nacemento da gran 

literatura norteamericana 

(1830-1890). Da 

experiencia vital á 

literatura. O 

renacemento do conto. 

Lectura e comentario 

dalgúns contos da 

segunda mitade do 

século XlX.  

O arranque dla 

modernidade poética: de 

Baudelaire ao 

Simbolismo. Lectura 

dunha antoloxía de 

poesía simbolista.  

A renovación do teatro 

europeo: un novo teatro 

e unhas novas formas de 

pensamento. Lectura e 

comentario dunha obra. 

Observación das relacións 

existentes entre as obras 

literarias deste período e 

as obras de diferentes 

xéneros musicais, 

cinematográficos e 

teatrais que xurdiron a 

partir delas.  

B2.6. Os novos enfoques da 

literatura no século XX e as 
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Literatura Universal. 1º de bacharelato 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

transformacións dos 

xéneros literarios:  

A crise do pensamento 

decimonónico e a cultura 

de fin de século. A 

quebra da orde europea: 

a crise de 1914. As 

innovacións filosóficas, 

científicas e técnicas e a 

súa influencia na 

creación literaria. 

A consolidación dunha 

nova forma de escribir na 

novela. Estudo das 

técnicas narrativas. 

Lectura dunha novela 

corta, dalgún relato e/ou 

dalgún conto 

representativo deste 

período.  

As vangardas europeas. O 

surrealismo. Lectura 

dunha antoloxía de 

poesía vangardista.  

A culminación da gran 

literatura americana. A 

xeración perdida.  

O teatro do absurdo e do 

compromiso. Lectura 

dalgunha obra 

representativa destas 

correntes dramáticas.  

Observación das relacións 

existentes entre as obras 

desta época e as obras 

de diferentes xéneros 

musicais, 

cinematográficos e 

teatrais que xudiron a 

partir delas. 
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   2.6  Segundo Curso de 2º Bacharelato 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para 
ABAU 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Comunicación escrita 
nos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e 
empresarial: elementos; 
xéneros textuais. 

B2.2. Análise e comentario de 
textos escritos do ámbito 
educativo. 

B2.1. Comprender e producir 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando a 
intención do emisor, 
resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea 
principal e explicando o 
modo de organización. 

LCL2B2.1.1. 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. 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos 
de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 
empresarial, diferenciando 
as ideas principais e as 
secundarias. 

LCL2B2.1.4. 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. 

B2.3. Planificación, 
realización, revisión e 
mellora de textos escritos 
de diferentes ámbitos 
sociais e educativos. 

B2.2. Escribir textos 
expositivos e 
argumentativos propios do 
ámbito educativo con rigor, 
claridade e corrección, 
empregando argumentos 
adecuados e convincentes, 
e axustando a súa 
expresión á intención 
comunicativa e ao resto das 
condicións da situación 
comunicativa. 

LCL2B2.2.1. 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. 

LCL2B2.4.2. 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 
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proporcionan cohesión aos 
textos escritos. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

B3.1. Análise e explicación do 
léxico castelán e dos 
procedementos de 
formación. 

B3.1. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras en español, 
aplicando os coñecementos 
adquiridos para a mellora, a 
comprensión e o 
enriquecemento do 
vocabulario activo. 

LCL2B3.1.1. Explica os 
procedementos de 
formación das palabras 
diferenciando entre raíz e 
afixos, e explicando o seu 
significado. 

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. 

B3.2. Recoñecer e identificar 
os trazos característicos das 
categorías gramaticais, e 
explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

LCL2B3.2.1. 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). 

B3.10. Observación, reflexión 
e explicación do significado 
das palabras. Denotación e 
connotación. 

B3.3. Identificar e explicar os 
niveis de significado das 
palabras ou expresións en 
función da intención 
comunicativa do discurso 
oral ou escrito en que 
aparecen. 

LCL2B3.3.1. Explica con 
propiedade o significado de 
palabras ou expresións, 
diferenciando o seu uso 
denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa intención 
comunicativa do emisor. 

LCL2B3.3.2. Recoñece, 
analiza e interpreta as 
relacións semánticas entre 
as palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia e homonimia) 
como procedemento de 
cohesión textual. 

B3.11. Observación, reflexión 
e explicación das estruturas 
sintácticas simples e 
complexas. Conexións 
lóxicas e semánticas nos 
textos. 

B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as estruturas 
sintácticas dun texto, 
sinalando as conexións 
lóxicas e semánticas que se 
establecen entre elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as 
estruturas sintácticas e 
explica a relación funcional 
e de significado que 
establecen co verbo da 
oración principal, 
empregando a terminoloxía 
gramatical adecuada. 

  LCL2B3.6.2. Aplica os 
coñecementos sobre o 



Adaptación Programación Didáctica. Departamento Lingua Castelá e Literatura 

 

39 

 

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. 

LCL2B3.6.4. Recoñece e 
explica as referencias 
deícticas, temporais, 
espaciais e persoais nos 
textos. 

LCL2B3.6.6. 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. 

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. 

B3.7. Explicar a forma de 
organización interna dos 
textos expositivos e 
argumentativos. 

LCL2B3.7.1. Recoñece, 
explica e utiliza en textos 
propios e alleos as formas 
de estruturar os textos 
expositivos e 
argumentativos. 

  LCL2B3.9.2. 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. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Estudo cronolóxico das 
obras máis representativas 

B4.1. Coñecer os aspectos 
temáticos e formais dos 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por 
escrito con coherencia e 
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2. 7 Adaptacións curriculares 

Modificacións Adaptación Curricular – Nivel 4º de Primaria -  IES TERRA DE 

SONEIRA – Lingua castelá e literatura.  

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

A continuación expoñemos os estándares imprescindibles do curso que foron traballados co 
alumnado ao que corresponde esta adapatación.  

Estándares de aprendizaxe mínimos:  

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 

da literatura en español do 
século XX ata os nosos 
días. 

principais movementos 
literarios do século XX ata 
os nosos días, así como os 
autores e obras máis 
significativos. 

corrección as características 
temáticas e formais dos 
principais movementos do 
século XX ata os nosos 
días, mencionando os 
autores e obras máis 
representativas. 

B4.2. Análise de fragmentos 
ou obras significativas do 
século XX ata os nosos 
días. 

B4.2. Ler e analizar textos 
literarios representativos da 
historia da literatura do 
século XX ata os nosos 
días, identificando as 
características temáticas e 
formais, en relación co 
contexto, o movemento, o 
xénero ao que pertence e a 
obra do/da autor/a, e 
constatando a evolución 
histórica de temas e formas. 

LCL2B4.2.1. 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. 

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. 

B4.3. Interpretar de xeito 
crítico fragmentos ou obras 
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. 

LCL2B4.3.1. 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. 

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. 

B4.4. Desenvolver por escrito 
un tema da historia da 
literatura do século XX ata 
os nosos días, expondo as 
ideas con rigor, claridade e 
coherencia, e achegando 
unha visión persoal. 

LCL2B4.4.1. 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. 
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LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas interaccións orais, 
dándolle valor complementario a estes. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión 
nos diferentes contextos de comunicación. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade. 

LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 

LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións coa 
información que aparece no texto. 

LCB2.10.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito escolar e social: atendendo 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos electrónicos, 
noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
receitas, instrucións, normas…. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de 
liñas etc. 

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente. 

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto.  

LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar 
ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na 
expresión oral e escrita. 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas.  

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o discurso. 
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LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e de número na 
expresión oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.  

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.  

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

2. Avaliación e cualificación.  

Tal como se explica na programación do departamento de Lingua castelá e literatura, 
procederase a avaliar as actividades e as tarefas propostas na terceira avaliación. A 
cualificación será a media aritmética das dúas avaliacións anteriores, podendo incrementar a 
nota ata 1,5 en caso de que o traballo se entregue no plazo e nas condicións que pide a 
docente. En caso de poder facer probas de avaliación de forma presencial, a ponderación 
porase en coñecemento do alumnado e das familias, tendo en conta as circunstancias 
excepcionais nas que nos atopamos.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación).  

Boa parte das actividades realizadas con respecto ao alumnado para o que vai dirixida esta 
adaptación van destinadas ao reforzo dos estándares traballados durante as dúas avaliacións 
anteriores. Son actividades polo tanto de repaso e reforzo.  Propóñense boletíns de actividades 
cun prazo de entrega e cunhas instrucións claras para que poidan ser realizadas de forma 
individual. As actividades propostas intentan conxugar catro dos cinco bloques que contén o 
currículo. A produción escrita, a lectura e o traballo coa lingua van unidas.  

4. Información e publicidade. 

A información coas familias realízase principalmente por correo electrónico. Ademais, a 
aplicación Abalar e a páxina web do centro funciona como elemento transmisor da información.  

 

Modificacións Adaptación Curricular – Nivel 5º de Primaria -  IES TERRA DE 

SONEIRA – Lingua castelá e literatura.  

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e 

Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 

2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

A continuación expoñemos os estándares imprescindibles do curso que foron traballados co 
alumnado ao que corresponde esta adapatación.  

Estándares de aprendizaxe mínimos:  
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 
contextos nos que produce o seu discurso: debates, exposicións planificadas, conversas. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do 
ámbito escolar e social. 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais. 

LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis doadamente ao contido dun texto. 

LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto. 

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas.  

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos. 

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais  

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos  

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos, frases 
feitas na súa expresión oral e escrita.  

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións nos textos orais e escritos.  

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións 
escritas. 

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: 
clasificación e uso para construír un discurso sinxelo nos diferentes tipos de producións. 
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LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.   

LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas. 

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración propia.  

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. 

2. Avaliación e cualificación.  

Tal como se explica na programación do departamento de Lingua castelá e literatura, 
procederase a avaliar as actividades e as tarefas propostas na terceira avaliación. A 
cualificación será a media aritmética das dúas avaliacións anteriores, podendo incrementar a 
nota ata 1,5 en caso de que o traballo se entregue no plazo e nas condicións que pide a 
docente. En caso de poder facer probas de avaliación de forma presencial, a ponderación 
porase en coñecemento do alumnado e das familias, tendo en conta as circunstancias 
excepcionais nas que nos atopamos.  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación)  

Boa parte das actividades realizadas con respecto ao alumnado para o que vai destinada esta 
adaptación van destinadas ao reforzo dos estándares traballados durante as dúas avaliacións 
anteriores. Propóñense boletíns de actividades cun prazo de entrega e cunhas instrucións 
claras para que poidan ser realizadas de forma individual. As actividades propostas intentan 
conxugar catro dos cinco bloques que contén o currículo. A produción escrita, a lectura, o 
traballo coa lingua e a educación literaria van unidas.  

4. Información e publicidade. 

A información coas familias realízase principalmente por correo electrónico, se ben as 
actividades alóxanse nun blog administrado polo titor do alumnado. Ademais, a aplicación 
Abalar e a páxina web do centro funciona como elemento transmisor da información.  

 

Nivel de referencia: 6º curso de Educación Primaria 

Curso académico: 2019/2020 (3º trimestre) 

1.Estándares de aprendizaxe e compentencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe (todos de repaso e 
reforzo) 

Criterios de avaliación 

Resume un texto distinguindo ideas principais e Comprender o sentido global dos 
textos, recoñecendo as ideas principais 
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secundarias. e secundarias e identificar ideas ou 
valores non explícitos. 

Comprende, con certo grado de detalle, diferentes 
tipos de textos atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 

Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura 
como medio para ampliar o vocabulario 
e fixar a ortografía correcta. 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesivas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

Producir textos con diferentes 
intencións comunicativas con 
coherencia, respectando a súa estrutura 
e aplicando as regras ortográficas 
coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

-Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e 
crea palabras derivadas. 

-Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras 
nun texto. 

Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

Recoñece e usa correctamente as normas 
ortográficas nas súas producións escritas. 

Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do 
uso da lingua. 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos 

-Traballo individual do/-a alumno/-a. 

Instrumentos 

-Realización de tarefas. 

-Progreso na autoaprendizaxe e na autocorrección de erros. 

Avaliación final 

-Aplicaránse os establecidos polo Departamento de Lingua Castelá para todo o 
alumnado, é dicir, que a nota da 3ª avaliación será a media das dúas primeiras, 
e a esa nota media poderá engadírselle ata un punto e medio se o/a alumno/-a 
realiza as tarefas que se encomendan. 

Proba de 
setembro 

Como o/a alumno/-a ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións non está 
previsto que teña que facer uso da convocatoria de setembro. 

 

3.Metodoloxía e actividades 

Actividades -Realización de exercicios prácticos de gramática e ortografía. 

-Lectura comprensiva de textos segundo as preferencias do/-a alumno/-a. 

 

Metodoloxía Dado que a competencia dixital deste/-a alumno/-a é moi limitada e o seu 
acceso a internet imposible, a profesora da materia e a pedagoga do centro, 
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quen tamén lle imparte clases desta materia, acordaron que: 

-O/A alumno/-a recibirá mediante o whatsapp ou correo electrónico da súa nai 
pautas para traballar nos cadernos de exercicios que ten na casa. 

-A pedagoga corrixirá os exercicios e xunto coa profesora valorará os 
progresos orientándo na realización de novas tarefas. 

 

Materiais e 
recursos 

-Refuerzo y ampliación Lengua Castellana, editorial SM 

-Cuaderno de Ortografía Lengua Castellana, editorial SM. 

-Textos de temática variada enviados por whatsapp. 

 

4. Información  

Información ao alumnado e 
ás familias 

Mantense contacto directo co/a alumno/-a e a súa familia a 
través de whatsapp e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

Nivel de referencia: 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria 

Curso académico: 2019- 2020 (3º trimestre) 

1.Estándares de aprendizaxe e compentencias imprescindibles 

Estándares de aprendizaxe (todos de repaso 
e reforzo) 

Criterios de avaliación 

Lectura, comprensión, interpretación e 
valoración de textos escritos. 

Ler, comprender, interpretar e valorar textos 
en diferentes formatos e soportes. 

Lectura libre de textos de literatura xuvenil. Ler fragmentos ou obras da literatura 
española e universal de todos os tempos, e 
da literatura xuvenil, próximas aos propios 
gustos. 

Coñecemento, uso e valoración das normas 
ortográficas e gramaticais. 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as 
súas normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos. 

Escribir textos en diferentes soportes e 
formatos, en relación co ámbito de uso. 

Redactar textos persoais de intención 
literaria. 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos 

-Traballo individual do/-a alumno/-a. 

Instrumentos 

-Realización de tarefas. 
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-Progreso na autoaprendizaxe e na autocorrección de erros. 

Avaliación final 

-Aplícase o establecido polo Departamento de Lingua Castelá para todo o 
alumnado, é dicir, que a nota da 3ª avaliación será a media das dúas 
primeiras, e a esa nota media poderá engadírselle ata un punto e medio se o/a 
alumno/-a realiza as tarefas que se encomendan. 

 

Proba de 
setembro 

Como o/a alumno/-a ten aprobadas as dúas primeiras avaliacións non está 
previsto que teña que facer uso da convocatoria de setembro. 

 

 

3.Metodoloxía e actividades 

Actividades -Realización de exercicios prácticos de gramática e ortografía. 

-Lectura comprensiva de textos segundo as preferencias do/-a alumno/-a. 

-Posible redacción dun diario. 

Metodoloxía Dado que a competencia dixital deste/-a alumno/-a é moi limitada e o seu 
acceso a internet difícil e imposible nalgúns momentos, a profesora da materia 
e a pedagoga do centro, quen tamén lle imparte clases desta materia, 
acordaron que: 

-O/A alumno/-a recibirá mediante o whatsapp da súa nai pautas para traballar 
nos cadernos de exercicios que ten na casa. 

-A pedagoga corrixirá os exercicios e xunto coa profesora valorarán os 
progresos orientando na realización de novas tarefas. 

 

Materiais e 
recursos 

-Cuaderno de Refuerzo y ampliación Lengua Castellana, editorial SM 

-Cuaderno de Ortografía Lengua Castellana, editorial SM. 

-Textos do libro de Lengua Castellana de Santillana, serie Avanza. 

-Textos de distinta temática enviados por whatsapp. 

 

4.Información  

Información ao alumnado e 
ás familias 

Mantense contacto directo co/a alumno/-a e a súa familia a 
través de whatsapp e do teléfono móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Nivel de referencia: 2º curso de Educación 
Secundaria Obrigatoria - Curso 3º ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación 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. 

B1.1. Escoitar de forma activa, 

comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos 

ámbitos persoal, educativo ou 

escolar, e social. 

LCLB1.1.1. 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. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias 

necesarias para a comprensión 

de textos escritos. 

B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e crítica 

de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica 

diferentes estratexias de 

lectura en función do obxectivo 

e o tipo de texto. 

LCLB2.1.2. Comprende o 

significado das palabras 

propias de nivel formal da 

lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico. 

LCLB2.1.3. Relaciona a 

información explícita e implícita 

dun texto, e pona en relación 

co contexto. 

LCLB2.1.4. Deduce a idea 

principal dun texto e recoñece 

as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións 

que se establecen entre elas. 

 

B2.2. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar 

e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 

secuencia informacións 

explícitas e implícitas nun texto, 

e deduce informacións ou 

valoracións implícitas. 

LCLB2.2.2. Interpreta, explica e 

deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

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. 

B2.3. Procurar e manexar 

información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 

autónomo diversas fontes de 

información integrando os 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou 

escritos. 

LCLB2.3.2. Coñece o 

funcionamento de bibliotecas 

(escolares, locais, etc.) e de 
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Nivel de referencia: 2º curso de Educación 
Secundaria Obrigatoria - Curso 3º ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

bibliotecas dixitais, e é capaz 

de solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

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. 

B2.4. Aplicar progresivamente as 

estratexias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 

mapas conceptuais etc.) e 

redacta borradores de 

escritura. 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando 

o rexistro adecuado, 

organizando as ideas con 

claridade, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e 

respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

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. 

B2.5. Escribir textos en diferentes 

soportes e formatos, en 

relación co ámbito de uso. 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios 

do ámbito persoal e familiar, 

escolar ou educativo e social, 

imitando textos modelo. 

LCLB2.5.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

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. 

B3.1. Aplicar os coñecementos 

sobre a lingua e as súas 

normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de 

textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos 

textos propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 

uso das categorías gramaticais 

nos textos, e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros 

de concordancia en textos 

propios e alleos. 

LCLB3.1.2. 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. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 

adecuadamente as formas 

verbais nas súas producións 

orais e escritas. 

B3.4. Coñecemento reflexivo das 

relacións semánticas que se 

establecen entre as palabras. 

B3.3. Comprender e valorar as 

relacións de igualdade e de 

contrariedade que se 

establecen entre as palabras e 

LCLB3.3.1. Recoñece e usa 

sinónimos e antónimos dunha 

palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun 
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Nivel de referencia: 2º curso de Educación 
Secundaria Obrigatoria - Curso 3º ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

o seu uso no discurso oral e 

escrito. 

texto oral ou escrito. 

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 

e ao receptor nos textos. 

B3.6. Identificar a intención 

comunicativa da persoa que 

fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a diferenza 

significativa que implica o uso 

dos tempos e modos verbais. 

Bloque 4. 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. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da 

literatura española e universal 

de todos os tempos e da 

literatura xuvenil, próximas aos 

propios gustos e ás afeccións, 

amosando interese pola 

lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun 

grao crecente de interese e 

autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás  

súas afeccións e aos seus 

intereses. 

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. 

B4.2. Promover a reflexión sobre 

a conexión entre a literatura e o 

resto das artes (música, 

pintura, cine, etc.), como 

expresión do sentimento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras 

literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. 

personaxes e temas de todas 

as épocas. 

LCLB4.2.1. Desenvolve 

progresivamente a capacidade 

de reflexión observando, 

analizando e explicando a 

relación entre diversas 

manifestacións artísticas de 

todas as épocas (música, 

pintura, cine, etc.). 

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. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito 

pola lectura en todas as súas 

vertentes: como fonte de 

acceso ao coñecemento e 

como instrumento de lecer e 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes aos nosos, 

reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos 

libros e comparte as súas 

impresións cos/coas 

compañeiros/as. 

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. 

B4.4. Redactar textos persoais de 

intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos 

persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados 

seguindo as convencións do 

xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto 

pola escritura como 
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Nivel de referencia: 2º curso de Educación 
Secundaria Obrigatoria - Curso 3º ESO 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

instrumento de comunicación 

capaz de analizar e regular os 

seus propios sentimentos. 

 

Avaliación e cualificación:  Aplícase o establecido polo Departamento de Lingua Castelá para todo 
o alumnado no punto 3 do documento. 

  Metodoloxía e actividades 

 En canto ás actividades tamén se aplica o establecido no punto 4.1 deste documento. As 
actividades serán: 

-  Exercicios de repaso   das distintas categorías gramaticais, de ortografía,  do bloque de 
comunicación (textos narrativos, descritivos e dialogados). 

- Lectura e preguntas de comprensión de textos literarios: fundamentalmente prosa e lírica. 

.- Lectura dun libro e elaboración dun pequeno traballo. 

-  Exercicios de ampliación de contidos de gramática (os adverbios, as preposicións , suxeito e 
predicado) e de Literatura ( a rima e a medida de versos). 

En canto a metodoloxía, o/a alumno/-a recibirá mediante correo electrónico as pautas para traballar 
no libro de exercicios que ten na casa ou nas fichas que lle enviará a profesora. Cando remate o 
prazo para reenviar as tarefas, ou incluso antes, a alumno/a enviaraas nun documento adxunto. A 
profesora corrixirá o traballo realizado, e remitirá á alumna, se é preciso, as correccións necesarias 
nun documento cun prazo para incluilas na súa libreta. Valoraranse os progresos orientando na 
realización de novas tarefas. 

Materiais e recursos 

- Fichas que a profesora prepara  semanalmente. 

- O correspondente libro de texto. 

- Libro de lectura. 

Información ao alumnado e as familias 

 A profesora contacta co/a alumno/a  directamente a través do correo electrónico.  

A publicidade farase mediante a pubilcación na páxina web do centro 

 

 

 

 



Adaptación Programación Didáctica. Departamento Lingua Castelá e Literatura 

 

52 

 

Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO – Curso 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Comunicación 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.  

▪ B1.1. Escoitar de forma activa, 
comprender, interpretar e 
valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou 
escolar, e social.  

▪ LCLB1.1.1. 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. 

▪ CCL 

▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de 
textos orais. Aspectos verbais e 
non verbais. 

▪ B1.4. Comprender o sentido 
global de textos orais. 

▪ LCLB1.4.1. Recoñece o proceso 
de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, 
a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos 
contidos.  

▪ CSIE 

▪ LCLB1.4.2. 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. 

▪ CD 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias 
necesarias para a comprensión 
de textos escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de 
lectura comprensiva e crítica 
de textos. 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de lectura 
en función do obxectivo e o tipo 
de texto. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras propias 
de nivel formal da lingua e 
incorpóraas ao seu repertorio 
léxico. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e implícita 
dun texto, e pona en relación co 
contexto. 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e recoñece as 
ideas secundarias, 
comprendendo as relacións que 
se establecen entre elas.  

▪ CCL 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos. 

▪ B2.2. Ler, comprender, 
interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes. 

▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e 
secuencia informacións explícitas 
e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións 
implícitas. 

▪ CCL 
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO – Curso 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e 
deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuais, esquemas, 
etc. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ B2.3. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou 
dixital, para integrala nun 
proceso de aprendizaxe 
continua. 

▪ LCLB2.3.1. Utiliza de xeito 
autónomo diversas fontes de 
información integrando os 
coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. 

▪ CD 

▪ LCLB2.3.2. Coñece o 
funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ B2.4. Aplicar progresivamente 
as estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

▪ LCLB2.4.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e 
redacta borradores de escritura. 

▪ CSIE 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos usando 
o rexistro adecuado, organizando 
as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais 
cohesionadas e respectando as 
normas gramaticais e 
ortográficas.  

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ B2.5. Escribir textos en 
diferentes soportes e formatos, 
en relación co ámbito de uso.  

▪ LCLB2.5.1. Escribe textos propios 
do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, 
imitando textos modelo. 

▪ CCL 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas e 
mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais 
que poden aparecer nos textos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos 
sobre a lingua e as súas 
normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orais e escritos, e para a 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o 
uso das categorías gramaticais 
nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros 
de concordancia en textos 

▪ CCL 
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO – Curso 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

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. 

composición e a revisión 
progresivamente autónoma 
dos textos propios e alleos. 

propios e alleos. 

▪ LCLB3.1.2. 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. 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais 
e escritas. 

▪ CCL 

▪ B3.4. Coñecemento reflexivo 
das relacións semánticas que 
se establecen entre as 
palabras. 

▪ B3.3. Comprender e valorar as 
relacións de igualdade e de 
contrariedade que se 
establecen entre as palabras e 
o seu uso no discurso oral e 
escrito. 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece e usa 
sinónimos e antónimos dunha 
palabra, e explica o seu uso 
concreto nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. 

▪ CCL 

▪ B3.5. Observación, reflexión e 
explicación dos cambios que 
afectan o significado das 
palabras: causas e 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 
eufemismos. 

▪ B3.4. Recoñecer os cambios 
de significado que afectan a 
palabra no texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú e 
eufemismos. 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica o 
uso metafórico e metonímico das 
palabras nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. 

▪ CCEC 

▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais como 
léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, 
recoñecendo a súa función na 
organización do contido do 
discurso. 

▪ LCLB3.5.1. 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. 

▪ CCL 

▪ 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 e 
ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que 
fala ou escribe.  

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza 
significativa que implica o uso dos 
tempos e modos verbais. 

▪ CCL 

Bloque 4. Educación literaria  
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO – Curso 4º ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 
Competencias 

clave 

▪ 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. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras 
da literatura española e 
universal de todos os tempos e 
da literatura xuvenil, próximas 
aos propios gustos e ás 
afeccións, amosando interese 
pola lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun 
grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias 
próximas aos seus gustos, ás  
súas afeccións e aos seus 
intereses. 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ B4.2. Promover a reflexión 
sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das artes 
(música, pintura, cine, etc.), 
como expresión do sentimento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras 
literarias, musicais, 
arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas 
as épocas. 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve 
progresivamente a capacidade de 
reflexión observando, analizando 
e explicando a relación entre 
diversas manifestacións artísticas 
de todas as épocas (música, 
pintura, cine, etc.). 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ B4.4. Redactar textos persoais 
de intención literaria seguindo 
as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados seguindo 
as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

▪ CAA 

 

2. Avaliación e cualificación.  

Tal como se explica na programación do departamento de Lingua castelá e literatura, 
procederase a avaliar as actividades e as tarefas propostas na terceira avaliación. A 
cualificación será a media aritmética das dúas avaliacións anteriores, podendo incrementar a 
nota ata 1,5 en caso de que o traballo se entregue no plazo e nas condicións que pide a 
docente. En caso de poder facer probas de avaliación de forma presencial, a ponderación 
porase en coñecemento do alumnado e das familias, tendo en conta as circunstancias 
excepcionais nas que nos atopamos.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación).  

Boa parte das actividades realizadas con respecto ao alumnado para o que vai dirixida esta 
adaptación van destinadas ao reforzo dos estándares traballados durante as dúas avaliacións 
anteriores. Son actividades polo tanto de repaso e reforzo.   
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Propóñense boletíns de actividades cun prazo de entrega e cunhas instrucións claras para que 
poidan ser realizadas de forma individual.  

As actividades propostas intentan conxugar os cinco bloques que contén o currículo. A 
produción escrita, a lectura e o traballo coa lingua van unidas.  

4. Información e publicidade. 

A información coas familias realízase principalmente por correo electrónico. Ademais, a 
aplicación Abalar e a páxina web do centro funciona como elemento transmisor da información 

 

3. Avaliación e cualificación. 

Para o alumnado con adaptacións curriculares seguiranse os mesmos criterios de cualificación e 
promoción que para o resto dos alumnos.   

3.1 Criterios de avaliación do terceiro trimestre. 

Non se avaliarán os estándares de aprendizaxe do terceiro trimestre e o traballo feito polo 
alumnado terase en conta para subir nota na cualificación de xuño. 

3.2 Criterios da avaliación ordinaria de xuño. 

Atendendo aos criterios de avaliación que figuran na programación didáctica do curso 2019-20, 
a nota final de xuño obteríase a partires da nota media das tres avaliacións e aquel alumno que 
non acadase o 5, debería examinarse en setembro de todos os contidos impartidos. 

De xeito extraordinario, este curso, a cualificación de xuño será a nota media das dúas 
primeiras avaliacións e subirase ata 1,5 puntos polo teletraballo realizado no terceiro trimestre 
(en caso de que o traballo se entregue no prazo e nas condicións que pide a docente).  
Aqueles alumnos que non aproben a materia en xuño, serán avaliados en setembro dos 
contidos traballados nas dúas primeiras avaliacións. 

Se é posible a incorporación ás aulas (nalgúns cursos) antes do final do trimestre, levaranse a 
cabo os exames de recuperación previstos na programación didáctica do curso 2019-20.  

Os alumnos que non acaden unha cualificación de 5, examinaranse en setembro dos 
estándares de aprendizaxe traballados na 1ª e 2ª avaliación.     

3.3 Criterios da avaliación extraordinaria de setembro. 

No mes de setembro, o alumnado que non tivera unha cualificación positiva en xuño será 
avaliado dos estándares de aprendizaxe traballados nas dúas primeiras avaliacións. 

En todos os casos, os profesores informarán ao alumnado de aqueles contidos e estándares 
de aprendizaxe dos que serán avaliados en setembro.  

 

3.4 Avaliación de alumnos con materias pendentes. 

O alumnado que ten a materia pendente do curso anterior foi avaliado dun parcial (dos dous 
previstos). Para avaliación ordinaria de xuño, terase en conta esta nota e subirase ata 1,5 
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puntos máis polo traballo realizado durante o terceiro trimestre. Na proba extraordinaria de 
setembro examinaranse da materia que se traballou nas dúas primeiras avaliacións.  

4. Metodoloxía e actividades 

4.1. Actividades 

 A actividade docente a distancia centrarase principalmente no repaso, reforzo e afondamento 
dos contidos traballados nas dúas primeiras avaliacións. No caso de ampliación de contidos, 
estes non serán avaliados este curso e repasaranse no primeiro trimestre do vindeiro ano 
académico.  

En segundo de Bacharelato ampliaranse contidos para preparar aos alumnos para a proba da 
ABAU . 

1º ESO 

-Exercicios de repaso   das distintas categorías gramaticais, de ortografía,  do bloque de 
comunicación (textos narrativos, descritivos e dialogados) e do bloque de literatura (o xénero 
lírico: a rima, as estrofas e recursos literarios). 

- Lectura dun libro e elaboración dun pequeno traballo. 

1º ESO agrupamento:  

A heteroxeneidade é constante neste grupo.  

A entrega de boletíns de reforzo é constante. Levamos 5 boletíns nos que traballamos con 
diversas estratexias contidos xa abordados nas avaliacións pasadas. Fomentamos a 
investigación en distintas fontes dadas e a creatividade mediante a creación dun anuncio 
publicitario, por exemplo.  

O alumnado deste grupo é moi dispar en canto as entregas e non todos están rendendo ao 
mesmo ritmo.  

2º ESO B. Agrupamento  2º ESO A 

Envío de boletíns relativos aos estándares xa traballados. A retroalimentación é unha das 
maneiras de traballar, xa que a corrección é individual. Tras esa corrección reenvían as tarefas. 
Levamos 4 boletíns.  

Elaboración dunha guía de lectura sobre Romeo y Julieta e Arriba el telón, ambas obras da 
editorial Teide que nos ofrece a súa plataforma dixital de maneira gratuita. É unha maneira de 
solventar o problema do acceso do alumnado aos libros de lectura, xa que non todos eles 
dispuñan de plataformas online. O alumnado selecciona unha das obras para poder traballar 
elementos propios da terceira avaliación: o xénero dramático, a traxedia e o teatro breve, 
segundo escollan unha ou outra.  

Sobre esa obra, ademais de elaborar a guía de lectura, terán que gravar en audio varios 
fragmentos seleccionados por eles explicando o motivo da selección. A expresión oral queda 
traballada e plasmada na gravación dos audios. Os termos propios do teatro quedarán claros 
na práctica.  

Ademais, e de maneira voluntaria, poderán empregar as redes sociais para facer unha historia 
relativa a algún dos libros que están lendo para fomentar a creatividade e o noso contacto.  
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Prevese a entrega de dous boletíns máis, relacionados coa escritura creativa e o estudo da 
lingua.  

4º ESO 

En este curso a metodoloxía é similar a anterior. Polo de agora fixeron 3 entregas nas que se 
reforzou o material traballado nas anteriores avaliacións.  

En primeiro lugar un boletín no que facemos fincapé na corrección da producción escrita de 
textos argumentativos. Sobre un texto de opinión planteamos diversas cuestións lingüísticas 
que serven de repaso e reforzo para quen así o necesite. En canto a producción escrita teñen 
que facer un resumo e elaborar un texto argumentativo no que sexan capaces de transmitir a 
subxectividade, empregar conectores e engadir argumentos a favor ou en contra do que 
formula o autor. A corrección é individualizada.  

A segunda entrega consistía na gravación de audios sobre o bloque de educación literaria no 
que analizabamos a figura de Federico García Lorca e comentabamos tres dos seus poemas. 
Proporcionamos modelos de comentario. Por outra banda, a gravación esixe a modulación da 
voz, unha boa lectura e unha correcta dicción que dende logo non se da na primeira nin na 
segunda lectura. Ademais, de novo para interactuar co alumnado, propúxoselle a creación de 
historias nas redes sociais nas que fixesen referencia a figura do autor, a súa obra, poemas 
musicados…  

A terceira entrega é a relativa a lectura de Luces de Bohemia, de novo, empregamos a 
plataforma da editorial Teide para que todos poidan acceder á mesma obra. Nesa guía de 
lectura, ademais de traballar a obra, farán o visionado de documentais dramatizados sobre a 
vida de Valle e terán que facer a escolla de varios fragmentos que gravarán en audio.  

Prevése a entrega de dous boletíns máis referidos ao estudo da lingua. Faremos fincapé na 
análise sintáctica e de novo no repaso de contidos para quen así o precise.  

Agrupamento  2º ESO B 

- Exercicios prácticos de cuestións gramaticais: tipos de palabras, os complementos da 
oración, ortografía. Non se contempla a ampliación de contidos. 

- Lectura e preguntas de comprensión de textos literarios: fundamentalmente prosa e lírica. 

- Producción de textos de prosa e lírica. 

- Pequenos traballos de investigación e procura de información na rede. 

Agrupamento 3º ESO B 

-Exercicios de repaso de gramática ( constituíntes formais das palabras e clases de palabras 
segundo os seus constituíntes formais, relacións semánticas, categorías gramaticais, clases de 
oracións segundo a natureza verbal e segundo a súa modalidade, as funcións sintácticas na 
oración simple e as oracións impersoais), do bloque de comunicación ( a narración, a 
descrición  e as variedades lingüísticas) e do bloque de literatura (a Idade Media. 
Prerrenacento e Renacemento) 

- Lectura dun libro e elaboración dun pequeno traballo. 

2º ESO A, 3º A e B, 1º Bacharelato A e B: 

-  Reforzo do  dado basicamente, incidindo na Sintaxe. 
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- Lectura dos libros de lectura obrigatoria. 

- Traballo de materia nova a partir de apuntamentos feitos pola profesora. 

1º Bacharelato: Literatura universal.  

Nesta materia decidimos avanzar en contidos con diferentes propostas de lectura. Pensamos 
en obras sinxelas e que puidesemos atopar na rede para que todo o alumnado puidese 
acceder a elas.  

As entregas polo de agora foron as seguintes:  

- Guía de lectura de Frankestein de Mary Shelley.  

- Gravación en audio dunha parte da literatura do século XIX que quedou pendente.  

- Guía de lectura de A Metamorfose de Franz Kafka. Como actividade voluntaria intereactuaron 
nas redes creando unhas historias moi inxeniosas. Estudio das vangardas.  

- Análise e recitado de varios poemas de Constantino Kavafis. Tras o visionado de varios dos 
seus poemas recitados, terán que seguir o exemplo. Entrega prevista para 12 de maio.  

Entregas previstas:  

- Guía de lectura: Un viejo y el mar de Ernest Hemingway.  

- Guía de lectura: Novela de ajedrez.  

2º de Bacharelato: 

- Exercicios de repaso de todos os contidos da parte de lingua. 
- Composición de comentarios críticos e redacción de resumos. 
- Lectura e control de lectura de El lector de Julio Verne  e revisión dos apuntamentos que 
teñen no seu poder. 
- Exercicios de ampliación de contidos de Lingua (as subordinadas adverbiais e os valores dos 
tempos verbais) e de Literatura (A narrativa peninsular desde 1975). 

4.2. Metodoloxía 

En canto a metodoloxía, os/as alumnos/-as reciben mediante correo electrónico as pautas 
para traballar no libro de exercicios que teñen na casa ou nas fichas que lles envían as 
profesoras. Durante ese período as docentes estarán dispoñibles para resolver dúbidas. Cando 
remate o prazo para reenviar as tarefas, ou incluso antes, os/as alumnos/as enviaranas nun 
documento adxunto. As profesoras corrixirán o traballo realizado, e remitirán aos/ás 
alumnos/as, se é preciso, as correccións necesarias nun documento cun prazo para incluilas 
na súa libreta. Valoraranse os progresos orientando na realización de novas tarefas. 

 

4.3. Materiais e recursos 

- Fichas que as profesoras preparan  semanalmente. 

- Os correspondentes libros de texto e actividades complementarias que colgan na web as 
editoriais. 

- A aula virtual do centro, especialmente en segundo de bacharelato. 
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- Libros de lectura. 

5. Información ao alumnado e ás familias 

Como xa se indicou no apartado anterior as profesoras contactan co alumnado, sobre todo, 
directamente a través do correo electrónico. O contacto coas familias lévase a cabo a través da 
titora, quen fai uso tamén do correo electrónico, o teléfono e o espazo abalar. 

A publicidade farase mediante a publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 


