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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación-Estándar de aprendizaxe 
 
Dado que a materia,en xeral,se considera progresiva e de avaliación continua,os 
estándares na súa maioría fan referencia á 1ª e 2ª avaliacións por igual;tendo en conta 
así mesmo que na 3ª non tratamos novos contidos ,senón que repasamos e reforzamos 
o anterior. 
 
 
- CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA 1º ESO e 2º ESO 
 
 
- Manexa, con axuda do profesorado,  distintas fontes de información en 
distintos soportes co fin de extraer a información solicitada e incorporala ás propias 
producións.(2ª aval.) 
COMPETENCIAS: CCL, CD, CAA, CCEC 
 
 
- Segue instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS:CAA 
 
 
- Extrae a intención comunicativa e a idea xeral de textos dos ámbitos social e 
académico.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CSC 
 
 
- Recoñece as características básicas dos xéneros literarios máis comúns: 
narrativa, lírica e dramática.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS:CCL, CCEC 
 
 
- Crea textos de intención estética tomando como modelo os lidos e aplicando 
recursos estilísticos básicos.(1º e 2ª) 
COMPETENCIAS:CCL, CSIEE,CCEC 
 
 
 
- Escribe, seguindo un modelo, narracións e descricións, así como outros textos 
sinxelos propios da vida cotiá, das relacións sociais e dos medios de comunicación. (1ª 
e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL,CSC, CSIEE, CCEC 
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- Planifica e revisa os textos propios coa axuda do profesorado aplicándolles 
normas básicas de adecuación, coherencia, cohesión, corrección gramatical e precisión 
léxica(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CAA 
 
 
 
- Elabora un resumo sobre un tema determinado.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CAA 
 
 
 
 
- Observa os condicionamentos máis evidentes da valoración e uso social do 
galego e utiliza a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos 
comunicativos.(2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CSC, CSIEE, CCEC 
 
 
 
- Recoñece e valora a diversidade lingüística do mundo actual, con especial 
atención ao contorno peninsular e á comunidade lusófona. 
(1ª e 2ª)  
COMPETENCIAS: CSC, CCEC 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA 3º ESO e 4º ESO 
 
 
- Comprende a intención comunicativa, o tema, a idea principal e as secundarias 
de distintos textos.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CCEC 
 
 
- Planifica, realiza e , no seu caso, revisa de maneira case autónoma exposicións 
escritas cun mínimo de corrección lingüística, coherencia, cohesión, capacidade crítica 
e adecuación á situación comunicativa.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSIEE 
 
- Aplica os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico  para 
compoñer e revisar os textos propios.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CAA, CSIEE, CCEC 
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- Coñece e usa unha terminoloxía lingüística adecuada.(1ª e 2ª) 
COMPETENCIAS: CCL 
 
 
- Utiliza os coñecementos literarios na comprensión e análise de textos e 
comprende a relación das obras co contexto histórico e literario en que aparecen.(1ª e 
2ª) 
COMPETENCIAS: CCL, CSC, CCEC 
 
 
-Utiliza a lingua galega con fluidez e normalidade nos máis diversos contextos 
comunicativos.(2ª) 
COMPETENCIAS:CCL, CSC, CSIEE, CCEC 
 
 
- Recoñece e valora a diversidade lingüística do mundo actual, con especial 
atención ao contorno peninsular e á comunidade lusófona.(1ª e 2ª) 
 COMPETENCIAS: CCL, CSC, CCEC 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ORDINARIA 1º  e  2º  BACHARELATO 
 
-Coñece os elementos do acto comunicativo e o contorno da comunicación, así como 
as variedades lingüísticas xeográficas, sociais e contextuais.(1ª) 
 
 
- Identifica a función predominante, características e  estrutura dos distintos tipos de 
textos.(1ª e 2ª) 
 
 
-Coñece a orixe, formación e evolución do galego, así como as características 
sociolingüísticas básicas  nas etapas correspondentes de cada curso.(1ª e 2ª) 
 
 
-É capaz de analizar criticamente a situación do galego na nosa comunidade e 
comprende o proceso de normalización lingüística.(2ª) 
 
 
-Elabora unha exposición dun tema propio do ámbito académico (un  traballo 
monográfico, unha reseña bibliográfica, unha memoria, un informe) utilizando  
procedementos de documentación e distintas estratexias que faciliten a comprensión 
e a expresión (fichas, resumos, esquemas, etc.).(1ª e 2ª) 
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-Establece relacións entre unha obra representativa dun autor ou das épocas que 
correspondan no curso e co contexto sociocultural no que se produciu,segundo a 
materia xa traballada.(1ª e 2ª) 
 
 
-Analiza e interpreta textos e obras literarias tendo en conta a súa estrutura  e  técnica 
empregadas.(1ª e 2ª) 
 
 
 
-Realiza comentarios de textos dende un punto de vista crítico.(1ª e 2ª) 
 
 
 
-Realiza regularmente as actividades propostas .(1ª e 2ª) 
 
 
-Le as obras complementarias propostas  e participa activamente nas actividades sobre 
as mesmas. (1ª e 2ª) 
 
 
-Mantén unha actitude respectuosa  cara á lingua galega e en xeral cara á diversidade 
plurilingüe e pluricultural, con especial atención ao mundo lusófono.(1ª e 2ª) 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
-Seguimento do alumno durante todo o curso,a través das 
cualificacións obtidas na 1ª e 2ª avaliacións ( cíf. Adaptación de 
criterios na 2ª) e a través do traballo continuado ao longo do 
mesmo. 
-Valoración en positivo do traballo realizado polo alumnado con 
medidas de reforzo e ACIS na 3ª avaliación. 
 

Instrumentos: 
-Tarefas propostas polos respectivos profesores de cada nivel e, no 
seu caso, pola Xefa de Departamento .Da 3ª avaliación non 
engadimos contidos novos.Así pois reforzamos o anteriormente 
traballado. 
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Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
- ESO: A cualificación final  obterase a partir da cualificación obtida 
na 2ª avaliación ou da nota media das dúas primeiras avaliacións 
(segundo a opción que favoreza máis a cada alumno/a) , á que se 
lle poderán sumar até dous puntos polo traballo realizado na 3ª 
avaliación. 
 
 
-BACHARELATO: A cualificación final  obterase a partir da nota 
media das dúas primeiras avaliacións, á que se lle poderán sumar 
até dous puntos polo traballo realizado na 3ª avaliación. 
 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

-Avaliaranse os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliacións ( ata 13 
marzo) 

 máis os reforzos da 3ª  avaliación,xa que non hai novos contidos. 
 
-Mantemento das cualificacións parciais de temas ou avaliacións de 

cara á proba extraordinaria de setembro e ao curso 2020/2021,para 

os alumnos con NEE. 

 
-Sobre os procedementos da proba estaremos á espera de 
instrucións da Xunta. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

-Os reflectidos na Programación Didáctica respecto do curso 
correspondente,tendo en conta ademais o alumnado con NEE. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
-Avaliación positiva deste alumnado segundo a entrega das tarefas 
propostas pola Xefa de Departamento. 
 
-Cualificacións obtidas nos 2 primeiros parciais + traballo entregado 
á Xefa de Departamento nos 2 primeiros parciais ,para o alumnado 
da ESO e segundo se contempla na Programación Didáctica do 
departamento. 
 
-Cualificacións obtidas sobre 10 puntos nos dous primeiros parciais 
,para alumnado de Bacharelato(cíf. Programación Didáctica). 
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-No caso de non superar a materia por estes procedementos, 
poderase obter o aprobado (máxima cualificación 5 ptos.) por 
medio da entrega, en prazo (publicado na aula virtual), das tarefas 
de recuperación propostas pola Xefa de Departamento durante a 
3ª avaliación.  
 
 
-A observación da positiva progresión do alumno, no nivel que está 
cursando actualmente, poderá incrementar até 1 pto. a 
cualificación anterior. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
--Seguimento do traballo destes alumnos a través dos exames do 
1º e 2º parciais e das tarefas propostas pola Xefa Departamento ,tal 
e como se contempla na Programación Didáctica. 
 
-Seguimento do alumnado con NEE por parte da profesora de 
Pedagoxía Terapéutica e da Orientadora do Centro,neste 3º 
trimestre, e en coordinación coa Xefa de departamento e a 
profesora respectiva. 
 
-Seguimento do traballo de toda a materia correspondente ao 
curso anterior ,proposto pola Xefa de departamento no 3º 
trimestre e para aqueles alumnos que non superaron a materia nos 
dous anteriores parciais (cíf. Programación Didáctica) e en 
coordinación coa profesora respectiva. 
 
-Os instrumentos de avaliación  serán as devanditas tarefas 
consistentes en exercicios de morfoloxía,de léxico e 
ortografía;comentarios de texto para a comprensión lectora e para 
a análise literaria,segundo o nivel de que se trate... 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
-As actividades de repaso, reforzo e/ou ampliación para os 
cursos actuais ademais das de recuperación para as materias 
pendentes. 
 
-Tarefas de carácter audiovisual para traballar a oralidade. 
 

     -O alumnado que estaba a recibir reforzo educativo na aula        

ordinaria poderáselle aplicar unha modificación na tipoloxía do 

reforzo, dependendo das necesidades amosadas antes e durante 

o ensino telemático. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Utilización da aula virtual ,edmodo  e correo electrónico. 
 
-Vídeoconferencias ,unha por semana ou cada dúas 
semanas,dependendo das posibilidades en función do número 
de alumnos,recursos...e nalgún grupo en particular. 
 
-Comunicación cos titores respectivos. 
 

-Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, cada 

familia e alumno/a será informada de modo persoal,no referido 

a atención á diversidade. 

 
-Comunicación frecuente coa PT e coa orientadora no caso dese 
alumnado con necesidades específicas. 

 
-Dentro da avaliación continua deste terceiro trimestre, cando o 

profesorado detecte alumnado con dificultades para seguir o 

proceso de ensino aprendizaxe, comunicarallo ao Departamento 

de Orientación e establecerán as medidas a adoptar. 

 

Materiais e recursos 

-Plataformas xa indicadas e libros de texto,ademais de textos 
varios,documentais,xogos lingüísticos e recomendacións de 
lecturas a través da páx. Galiciale... 
-Diferentes soportes dixitais como dicionarios, medios de 
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comunicación, procesadores de texto e portais de lingua, 
literatura e cultura galega. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
 
-Plataformas anteriormente citadas (aula virtual do Centro, 
Edmodo...) e vídeoconferencias. 
 
-Comunicación frecuente co alumnado e as súas familias a 
través do correo electrónico . 
 
-Comunicación a través dos titores. 
 
--Comunicación a través do “Programa Benestar “ do Concello 
de Narón,para aqueles aqueles que carecen de medios 
telemáticos. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 
 
 
 


