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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia 

▪ B1.1. Escoitar de forma activa, comprender, inter-
pretar e valorar textos orais propios dos ámbi-
tos 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 

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

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

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, in-
terpretar e valorar textos orais de diferente 
tipo. 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expo-
sitiva 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. 

▪ CCL 

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

▪  
▪ 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 apa-
rece, etc.). 

▪ CAA 

▪  
▪ 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 loxica-
mente e semanticamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

▪ LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en 
conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das 
demais persoas. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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 ade-
cuación, 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 

▪  
▪ LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación 

e autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 
▪ CAA 

▪ B1.5. Aprender a falar en público, en situacións ▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  ▪ CCL 
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formais e informais, de xeito individual ou en 
grupo. 

▪  
▪ LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e comparando as similitu-

des e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 
▪ CSC 

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

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

práctica oral. 
▪ CCL 

▪ B1.6. Participar e valorar a intervención en de-
bates, coloquios e conversas espontáneas. 

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

▪ CSC 

▪  
▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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 rela-

cións que se establecen entre elas.  
▪ CCL 

▪  
▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes 

matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 
▪ CMCCT 

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar tex-
tos en diferentes formatos e soportes. 

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

▪ CCL 

▪ B2.3. Procurar e manexar información, na biblio-
teca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe conti-
nua. 

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

▪ CD 

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

▪ 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 concep-
tuais 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. 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 

▪ B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e 
as súas normas de uso para resolver proble-
mas de comprensión de textos orais e escritos, 
e para a composición e a revisión progresiva-
mente 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. 

▪ CCL 

▪  
▪ 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 au-
diovisuais. 

▪ CCL 

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

▪ B3.2. Comprender o significado das palabras en 
toda a súa extensión para recoñecer e diferen-
ciar 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. 

▪ CCL 

▪ B3.3. Comprender e valorar as relacións de 
igualdade e de contrariedade que se estable-
cen 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 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: IES DE VILALONGA 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura es-
pañola e universal de todos os tempos e da li-
teratura xuvenil, próximas aos propios gustos 
e ás afeccións, amosando interese pola lec-
tura. 

▪ 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 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura 
en todas as súas vertentes: como fonte de ac-
ceso 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. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪  
▪ LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non 

verbal e potenciando a expresividade verbal. 
▪ CCL 

▪ B4.4. Redactar textos persoais de intención lite-
raria 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 conven-
cións 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 

 

 

 

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

Avaliación 

Procedementos:  

-As actividades serán avaliadas seguindo as rúbricas recollidas na programación.  

-En todas elas valorarase positivamente o mero feito de entregalas, o esforzo e 
interese amosados na súa realización e a calidade do resultado obtido (que se 
valorará en función da natureza da actividade realizada).  

-As actividades serán sempre de recuperación, reforzo e ampliación dos contidos 
impartidos na primeira e segunda avaliacións. 

-Todas as actividades serán valoradas cunha cualificación do un ao dez e a nota 
final será a media resultante de todas elas.   

-No caso do alumnado cuxa cualificación da primeira e segunda avaliacións non 
sexa positiva, o profesor porá especial atención nos estándares que non teña 
adquiridos desenvolvendo actividades que lle permitan superalos. 

Instrumentos: 

Realización de actividades de diverso tipo que o alumnado deberá remitir ao 
correo electrónico do docente en diversos formatos: resumos e esquemas, 
actividades escritas de comprensión e reflexión lectora, composición de textos de 
diverso tipo (descritivos, narrativos e argumentativos), actividades de ortografía e 
gramática, gravación de arquivos de audio de lecturas e recitación de textos, 
lectura de textos literarios de diverso tipo. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-Realizarase a media da cualificación obtida na primeira e segunda avaliacións, a 
nota da terceira só se terá en conta se serve para mellorar esta cualificación. 

-A nota da terceira avaliación suporá un 30% da nota final sempre que implique 
unha mellora da cualificación da primeira e segunda avaliacións e permita a 
recuperación do alumnado que a teña superada. É dicir, o alumnado que acade 
unha cualificación positiva na terceira avaliación terá superada a materia. 

-Debido ao carácter da terceira avaliación de repaso e recuperación dos contidos 
das dúas anteriores, a nota da terceira avaliación será a mesma que a nota final 
ordinaria.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

-Exame dos contidos impartidos nas sesións presenciais e avaliados con 
anterioridade ao 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 

 

Os recollidos na PD de 2º da ESO publicada na páxina web do centro educativo 
e dos que o alumnado foi informado no seu momento. 

Criterios de cualificación:  
 
Media entre a 1ª proba parcial xa realizada e as tarefas que se lles ofrecerán 
polo Aula Virtual do centro. 

      De non acadar unha cualificación positiva (5), o alumno/a poderá realizar unha 
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proba final. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
1ª  - 1ª proba parcial escrita xa realizada.  
     - Actividades escritas co contido referente a ese 2º parcial 
d.  -  De darse o caso, proba final. 

 

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

Actividades 

-Resumo e esquema de textos de diverso tipo. 

-Composición de textos de diverso tipo (descriptivos, narrativos e 
argumentativos). 

-Actividades escritas de comprensión e reflexión lectora. 

-Actividades de ortografía e gramática.  

-Gravación de arquivos de audio de lecturas e recitación de textos 

-Lectura de textos literarios de diverso tipo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregarase o libro de texto para propor actividades. 

Facilitarase a entrega das actividades por diversos medios, desde distintos 
programas e aplicacións informáticas, até o envío de fotografías de actividades 
realizadas en papel a través do correo electrónico, e mesmo, de existir 
imposibilidade comunicada polo alumnado, do correo ordinario. 

O profesor estará dispoñible para consulta de dúbidas do alumnado a través 
do correo electrónico e a aula virtual do centro, e no seu caso, do teléfono. 

As actividades propostas irán acompañadas das pertinentes explicacións e o 
profesor facilitará as respostas e/ou explicacións necesarias unha vez 
realizadas. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, libreta, presentacións en power point, procesadores de texto 
informáticos, ferramentas de gravación de audio, correo electrónico, aula 
virtual do centro. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O/a docente informará ao alumnado das variacións na programación e 
sistema de avaliación, así como das actividades programadas mediante o 
servizo de Abalar móbil, a Aula virtual e a páxina web do centro. Tamén 
manterá comunicación co alumnado mediante o seu correo corporativo. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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