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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

B1.4. Realizar unha presentación educativa oral sobre un tema controvertido, contrapondo 

puntos de vista enfrontados, defendendo unha opinión persoal con argumentos convincentes 

e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa realización, ava-

liación e mellora. 

LCL2B1.4.4. Exprésase oralmente con claridade, precisión e corrección, axustando a 

súa actuación verbal e non verbal ás condicións da situación comunicativa, e utilizando 

os recursos expresivos propios do rexistro formal.  

CCL 

B2.1. Comprender e producir textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos edu-

cativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención do emisor, resu-

mindo 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.  

CCL 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbi-

tos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais 

e as secundarias. 

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos procedentes 

dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os tipos 

de conectores e organizadores da información textual. 

CCL 

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 produ-

ción escrita para mellorala. 

CCL 

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 correc-

ción ortográfica e gramatical, aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, 

para mellorar a expresión escrita. 

CCL 

LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da si-

tuación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), 

empregando os recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de co-

loquialismos. 

CCL 

LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das seus/súas compa-

ñeiros/as, recoñecendo as dificultades estruturais e expresivas, recorrendo a obras de 

CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

consulta tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e deseñando estratexias 

para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

LCL2B2.3.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos: organización en 

epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía… 

 

CCL 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os seus trazos formais característicos 

e relacionando as súas características expresivas coa intención comunicativa e co resto dos 

elementos da situación comunicativa. 

LCL2B2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-tex-

tuais presentes nun texto expositivo ou argumentativo procedente dos ámbitos educa-

tivo, xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical ade-

cuada e pondo de manifesto a súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos 

trazos propios do xénero textual. 

 

CCL 

LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución prono-

minal, uso reiterado de determinadas estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e 

léxico-semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteracións 

léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. 

 

CCL 

LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou 

indirecto libre, e cita encuberta) presentes en textos expositivos e argumentativos, así 

como a súa función no texto.  

 

CCL 

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. 

CCL 

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).  

CCL 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicati-

vos que esixen un uso formal e especializado da lingua, evitando o uso de coloquialis-

mos, imprecisións ou expresións clixé. 

CSC 

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, diferen-

ciando o seu uso denotativo e connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa 

do emisor. 

CCL 

LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedemento de 

cohesión textual. 

CCL 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun texto, sinalando as cone-

xións lóxicas e semánticas que se establecen entre elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de sig-

nificado que establecen co verbo da oración principal, empregando a terminoloxía gra-

matical adecuada. 

CCL 

B3.5. Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados para a realiza-

ción, a autoavaliación e a mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da impor-

tancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando estruturas sintácti-

cas variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes. 

CCL 

LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos 

enunciados para a realización, autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escri-

tos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto 

da lingua. 

CSIEE 

B3.6. Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise 

e ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e sub-

xectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) 

coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos 

expresivos de textos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e em-

presarial, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o 

resto dos elementos da situación comunicativa, e utilizando a análise para afondar na 

comprensión do texto. 

 

CCL 

LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, 

á análise e ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos ámbitos educativo, 

xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de ob-

xectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e 

CSIEE 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

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 perso-

ais nos textos. 

CCL 

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 ex-

presión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 

CAA 

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 estru-

turar os textos expositivos e argumentativos. 

CCL 

B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais movementos literarios do sé-

culo XX ata os nosos días, así como os autores e obras máis significativos. 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características te-

máticas e formais dos principais movementos do século XX ata os nosos días, mencio-

nando os autores e obras máis representativas. 

CCEC 

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 con-

texto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evo-

lución 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 tra-

xectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que 

pertence. 

CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, e describe a evolución de temas e 

formas. 

CCEC 

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, ar-

tístico 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 rela-

ción da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

CSC 

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 ache-

gando unha visión persoal. 

CCL 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

Resumos e comentarios críticos de diferentes textos en diferentes tarefas 

ou probas.  

Temas de literatura desenvolvidos escritos ou oralmente.  

Comentarios literarios, tanto escritos como orais, dos libros de lectura. 

Actividades de lingua: tanto de gramática, como de creación de textos, de 

corrección de enunciados, etc.    

Instrumentos: 

Nota numérica de cada actividade e/ou proba. 

Rúbrica do comentario crítico. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso realizarase tomando como referencia as 

notas obtidas polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación. Ao contar con 

estándares considerados continuos, e en moitos casos progresivos 

dependendo do alumnado, as avaliacións resultarán das seguintes 

porcentaxes, sempre en beneficio do alumnado:  

-30% a 1ª avaliación e 70% a 2ª avaliación.  

-Establécese que as tarefas de afianzamento e, no seu caso, ampliación,  

realizadas durante a 3ª avaliación poidan incrementar ata un 1,5 puntos a 

nota desa media. 

-O alumnado que non acade unha cualificación final de 5 (ou máis) por ter 

suspensa algunha das avaliacións, ou/e non realizar as tarefas do 1,5, terá 

un plan de recuperación no que poida acadar o aprobado (5) e sumarlle, se 

for o caso, a puntuación das súas tarefas realizadas na 3ª avaliación.  

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Constará dunha proba escrita que permita ver a consecución do grao 

mínimo dos estándares imprescindibles recollidos no presente documento. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

(Non hai) 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

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

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

As actividades  serán variadas buscando a implicación do alumnado e 

o afianzamento e recuperación dos estándares xa vistos.

Actividades de reforzo e recuperación (seguirán o modelo das 
vistas e feitas durante o curso):
Resumos e comentarios críticos de textos en diferentes tarefas ou 

probas.  

Temas de literatura desenvolvidos escritos ou oralmente.  

Comentarios literarios, tanto escritos como orais, dos libros de 

lectura. 

Actividades de lingua: tanto de gramática, como de creación de 

textos, de corrección de enunciados, etc.  

 Actividades de ampliación como preparación do alumnado co 

obxectivo de presentarse á proba da ABAU:  

 Explicación do tema “LA NARRATIVA PENINSULAR DESDE 

1975 HASTA NUESTROS DÍAS...” de literatura. Lectura de textos. 

 Explicación do libro de lectura El lector de Julio Verne de Almudena 

Grandes.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía buscará a participación activa do alumnado e unha 

comunicación o máis directa posible con eles para a corrección e 

resolución de dúbidas. Farase a través, por unha banda, das canles que 

xa empregaban antes da situación e, por outra, as novas facilitadas 

pola Consellería.  

De detectarse casos de alumnado non conectado ou que non presenta 

as tarefas propostas, intentarase falar con el/ela a través das 

plataformas, porase en coñecemento da titora ou titor, enviarase unha 

mensaxe abalar, comentarase con outros compañeiros/as docentes que 

teñan a ese alumnado para saber como responden na súa materia, e se 

continúa a situación falarase co xefe de estudos para que tome as 

medidas precisas. 

Neste 2º de Bacharelato solucionáronse os casos de alumnado sen 

conectividade coa entrega de dispositivos electrónicos.  

Materiais e recursos 

A profesora empregará os apuntamentos que o alumnado xa tiña desde 

principio de curso, e tamén novas actividades, material audiovisual,
recursos en liña, procesadores de textos, etc., que se facilitarán ao 

alumnado a través da plataforma que emprega habitualmente 

(Classroom). Ademais, empregarase a plataforma WebEx para a 

realización de clases virtuais, buscando unha comunicación máis 

directa co alumnado e a motivación que os leve a non desconectar do 
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proceso de ensino. Utilizarase, de for necesario, o correo 

electrónico. 

4. Información e publicidade

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O profesorado transmitirá estas modificacións ao alumnado a través 

da plataforma que emprega habitualmente para comunicarse con eles 

(Classroom). De ser preciso, empregarase a plataforma Abalar para a 

comunicación coas familias.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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