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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Instrumentos e procedementos de avaliación 
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B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos 

orais de diferente tipo. 

LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narra-

tiva, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, identificando a es-

trutura e a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a in-

tención comunicativa do/da falante. 

Visionado de vídeos e actividades orais e es-

critas de reflexión. 

CCL 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumen-

tativos de forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a infor-

mación en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

Resume distintos tipos de textos. CAA 

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresi-

vamente as producións orais propias e alleas, 

así como os aspectos prosódicos e os elemen-

tos 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.  

Exposición de traballos individuais e gru-

pais. En calquera tipo de discurso. 

CCL 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 

pausas, ton, timbre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a linguaxe corpo-

ral, a xestión de tempos e o emprego de axudas audiovisuais en calquera 

tipo de discurso. 

Exposición de traballos indi-

viduais. En calquera tipo de discurso. 

CCL 

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. 

Exposición oral propia. CAA 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, 

planificando o proceso de oralidade, organizando o contido, consultando 

Exposición oral individual. CD 
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B1.6. Aprender a falar en público, en situa-

cións formais ou informais, de xeito individual 

ou en grupo.  

fontes de información diversas, xestionando o tempo e transmitindo a in-

formación 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. 

Exposición de traballos individuais. CCL 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferen-

tes 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. 

Lecturas obrigatorias trimestrais. 

Resumos de textos orais e escritos en exerci-

cios nos cadernos e nos controis 

CCL 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos 

textos. 

Resumos de textos orais e escritos en exerci-

cios nos cadernos e nos controis 

CCL 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea 

principal e as secundarias, e establecendo relacións entre elas. 

Resumo, esquema e análise crítica de textos. CMCCT 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto 

demostrando unha comprensión plena e detallada deste. 

Resumos de textos orais e escritos en exerci-

cios nos cadernos e nos controis. 

CCL 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e 

avaliándoo criticamente, e realizando hipóteses sobre el. 

Resumo, esquema e análise crítica de textos. CAA 
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LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da 

lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia 

de enriquecer o seu vocabulario para expresarse con exactitude e precisión. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos de registros idio-

máticos. 

CCL 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 

textos escritos en diferentes soportes e forma-

tos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a 

intención comunicativa de textos escritos propios dos ámbitos persoal, edu-

cativo, social e laboral, e de relacións con organizacións, identificando a ti-

poloxía textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización 

do contido e o formato utilizado. 

Resumos e esquemas de textos orais e escri-

tos en exercicios nos cadernos e nos controis 

identificando a tipoloxía textual seleccio-

nada,  a organización do con-

tido, as marcas lingüísticas e o formato utili-

zado. 

CCL 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre 

si e co contexto, secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implíci-

tas. 

Análise crítica de textos. 

Observación directa. 

CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou peque-

nos fragmentos extraídos dun texto en función do seu sentido global. 

Análise crítica de textos. CCL 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a 

lectura de calquera tipo de textos ou obras lite-

rarias a través dunha lectura reflexiva que per-

mita 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. 

Análise crítica de textos. 

Observación directa. 

 

CCL 

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

texto. 

Análise crítica de textos. 

Avaliación das lecturas obrigatorias nos con-

trois de lectura. 

CAA 

CCL 
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LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro ade-

cuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en se-

cuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas gramaticais e orto-

gráficas.  

Actividades de aula orais e escritas recolli-

das no caderno. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co con-

tido (ideas, estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, ortografía, gramática 

e presentación). 

Actividades escritas recollidas no caderno. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

CAA 

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de 

uso.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos 

persoal, educativo, social e laboral. 

Actividades escritas recollidas no caderno. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descriti-

vos, instrutivos, expositivos e argumentativos, adecuándose aos trazos pro-

pios da tipoloxía seleccionada. 

Actividades escritas recollidas no caderno. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuais nos seus escritos. Actividades orais ou escritas recollidas no 

caderno. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as 

ideas principais con coherencia e cohesión e expresándoas cun estilo pro-

pio, evitando reproducir literalmente as palabras do texto. 

Resumos de textos orais e escritos en exerci-

cios nos cadernos e nos controis. 

CAA 
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LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o con-

tido dos textos traballados.  

Esquemas de textos orais e escritos en exer-

cicios nos cadernos e nos controis. 

CAA 

B2.7. Valorar a importancia da lectura e a es-

critura como ferramentas de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo do desenvolve-

mento persoal. 

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. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa 

ante a lectura e a escritura. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios   en   controis   e exames. 

Observación directa. 

CCEC 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores expresi-

vos que adquiren determinadas categorías gra-

maticais en relación coa intención comunica-

tiva do texto onde aparecen, con especial aten-

ción 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. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

B3.2. Recoñecer e explicar os valores expresi-

vos que adquiren as formas verbais en relación 

coa intención comunicativa do texto onde apa-

recen.  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as for-

mas verbais en relación coa intención comunicativa do texto onde apare-

cen. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 
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B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos 

principais prefixos e sufixos, e as súas posibili-

dades de combinación para crear novas pala-

bras, identificando os que proceden do latín e 

do grego. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras no-

vas e explica o valor significativo dos prefixos e dos sufixos. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir 

doutras categorías gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüís-

ticos. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe 

grecolatina e utilízaos para deducir o significado de palabras descoñecidas. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CAA 

B3.4. Identificar os niveis de significado de pa-

labras 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. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión o significado de palabras, e usa a acep-

ción adecuada en relación ao contexto en que aparecen. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 
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B3.6. Explicar e describir os trazos que deter-

minan 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 repe-

ticións. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e se-

manticamente un enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor 

dela. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas      

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

Exercicios en controis e exames. 

 

CMCCT 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua 

para resolver problemas de comprensión e ex-

presión de textos orais e escritos e para a revi-

sión progresivamente autónoma dos textos pro-

pios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correcta-

mente as normas ortográficas e gramaticais, recoñecendo o seu valor social 

para obter unha comunicación eficiente. 

Revisa e aplica correctamente as normas or-

tográficas. 

CCL 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos 

xéneros textuais, con especial atención ás es-

truturas expositivas e argumentativas, para uti-

lizalas nas súas producións orais e escritas.  

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con es-

pecial atención ás expositivas e argumentativas, e utilízaas nas propias pro-

ducións orais e escritas. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 
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LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determi-

nan os usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CSC 

CCL 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos máis sobresalientes de textos 

expositivos e argumentativos, relacionándoos coa intención comunicativa e 

o contexto en que se producen. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os procedementos lingüísticos para a ex-

presión da subxectividade, e utilízaos nas producións propias. 

Actividades escritas recollidas no caderno ou 

entregadas en fichas específicas empregando 

distintos tipos e xéneros de textos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e 

usar nas producións propias orais e escritas os 

conectores textuais e os principais mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procede-

mento de cohesión textual. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

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. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

CCL 
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Exercicios en controis e exames. 

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros lin-

güísticos en función dos ámbitos sociais, valo-

rando a importancia de utilizar o rexistro ade-

cuado a cada momento. 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos 

en función da intención comunicativa e do seu uso social. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

empregando distintos tipos e xéneros de tex-

tos. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de 

obras literarias da literatura española e univer-

sal 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. 

Actividades da hora de ler. 

Lecturas trimestrais. 

Lectura e recitación pública de fragmentos 

de obras literarias e poemas de diversos esti-

los, épocas, autores e procedencias 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o con-

tido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a 

lectura lle achegou como experiencia persoal.  

Valora algunha das obras de lectura libre, re-

sumindo o contido. 

CCEC 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético per-

seguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 

Desenvolve progresivamente o seu propio 

criterio estético. 

CSIEE 

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión 

entre a literatura e o resto das artes.  

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. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas 

cos distintos tipos, temas e formas da litera-

tura. 

CCEC 
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LCLB4.2.3. Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación 

que respondan a un mesmo tópico, observando, analizando e explicando os 

puntos de vista segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e criti-

cando o que le ou ve. 

Exercicios das lecturas ou visionado de ví-

deos. 

CSC 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en 

elementos da comunicación non verbal e potenciando a expresividade ver-

bal. 

Tarefas de recitado. Observación directa. CCL 

B4.4. Comprender textos literarios representa-

tivos desde o século XVlll aos nosos días, re-

coñecendo a intención do/da autor/a, o tema e 

os trazos propios do xénero ao que pertence, e 

relacionando o seu contido co contexto socio-

cultural e literario da época, ou doutras épocas, 

e expresando a relación con xuízos persoais ra-

zoados. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representa-

tivos da literatura desde o século XVIII aos nosos días, identificando o 

tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas. 

Exercicios en controis e exames. 

CCL 

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. 

Actividades de aula escritas recollidas no ca-

derno ou entregadas en fichas específicas. 

Exercicios en controis e exames. 

CAA 

B4.5. Redactar textos persoais de intención li-

teraria seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de mode-

los dados, seguindo as convencións do xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

Redacción de textos de diferentes xéneros 

seguindo modelos, ben para imitalos, modi-

ficalos, transformalos, continualos ou ben 

crealos 

CCL 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e pun-

tos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias, expresándose con 

rigor, claridade e coherencia. 

Exames de lectura. CCL 

CSIEE 

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

Avaliación 

Procedementos: 

Aparecen recollidos na táboa de estándares e competencias. 

Instrumentos: 
Aparecen recollidos na táboa de estándares e competencias. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A cualificación final do curso realizarase tomando como referencia ás notas 
da 1ª e 2ª avaliación.  
Así, a nota de 1ª avaliación contará un 60% e a de 2ª avaliación un 40%. 
Ademais, os traballos de repaso e, no seu caso, ampliación, realizados 
durante a 3ª avaliación poden sumar ata un punto a engadir a esa media. 
O alumnado que non acade unha nota final de 5 terá un plan de 
recuperación mediante actividades que recollan os estándares nos que 
non chega ao grao mínimo. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Constará dunha proba escrita que permita constatar a consecución do 
grao mínimo dos estándares imprescindibles recollidos no presente 
documento. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os recollidos na PD de 3º da ESO publicada na páxina web do centro edu-
cativo 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 proba final. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- 1ª proba parcial escrita xa realizada.  
- Actividades escritas co contido referente a ese 2º parcial.  
- De darse o caso, proba final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades  serán variadas e motivadoras, buscando a implica-
ción do alumnado. 

Actividades de recuperación: Ao longo da 3ª avaliación, o alum-
nado que non acadou una avaliación positiva na materia nalgunha 
das dúas primeiras avaliacións, realizará actividades de recupera-
ción que se cinguirán aos estándares imprescindibles recollidos no 
presente documento. Estas actividades deseñaranse por bloques 
de estándares, para que o alumnado só teña que realizar aquelas 
que recollan os estándares nos que non acadou o grao mínimo, 
mentras que non terá que realizar actividades de estándares que 
xa ten avaliados positivamente. 

Actividades de repaso: As actividades de repaso buscarán o afian-
zamento dos aprendizaxes e competencias traballados durante as 
dúas primeiras avaliacións e constarán de cuestionarios, exercicios 
de comprensión lectora, de expresión escrita, de creación audio-
visual…  

Actividades de profundización ou ampliación: Deseñaranse 
actividades de ampliación ou profundización para o alumnado 
que así o precise, buscando a súa motivación. Serán 
fundamentalmente de carácter creativo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía buscará a participación activa do alumnado e unha 
comunicación o máis directa co profesor a través das canles que 
empregan habitualmente.  

En caso de detectárense casos de alumnado non conectado, se porá 
en coñecemento da titora ou titor para que se lle faga chegar ao xefe 
de estudos e poidan tomar as medidas precisas para facer chegar a 
ese alumnado o material co que se está a traballar. 

Materiais e recursos 

O profesor empregará o propio libro de texto, materiais escritos, 
fichas, material audiovisual que se a través da plataforma que 
emprega habitualmente (Aula Virtual) ademais do correo 
electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado transmitirá ao alumnado a información  a través da 
plataforma que emprega habitualmente para comunicarse con eles 
(Aula Virtual) e empregarase a plataforma Abalar para a 
comunicación coas familias, se fose preciso. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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