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 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe  

Comunicación en linguas galega e castelá I 

CA1.1. Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios de comunicación de actualidade e identificáronse as súas 

características principais. 
RA1. Utiliza estratexias comunicativas para 

interpretar e comunicar información oral 

en lingua galega e en lingua castelá, 

aplicando os principios da escoita activa, 

estratexias sinxelas de composición e as 

normas lingüísticas básicas. 

CA1.4. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de 

mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, nomeadamente nas relacións de xénero. 

CA1.5. Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución. 

CA2.1. Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo 

que se desexe realizar e en función da súa finalidade. 
RA2. Utiliza estratexias comunicativas para 

interpretar e comunicar información 

escrita en lingua galega e en lingua castelá, 

aplicando   composición autónoma de 

textos breves seleccionados estratexias de 

lectura comprensiva e de análise, síntese e 

clasificación, de xeito estruturado e 

progresivo. 

CA2.2. Utilizáronse diversas ferramentas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 

contidos. 

CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para a 

súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero. 

CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse 

e reformuláronse as conclusións obtidas. 

CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e 

preciso. 

CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título. 

CA3.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua castelá no período considerado e recoñecéronse as obras máis 

representativas. 
RA3. Realiza a lectura de textos literarios 

representativos da literatura castelá 

anteriores ao século XIX, xerando 

criterios estéticos para a construción do 

gusto persoal. 

CA3.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre 

o seu contido e as propias experiencias vitais. 

CA3.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos. 

CA4.1. Contrastáronse as etapas de evolución da literatura en lingua galega no período considerado e recoñecéronse as obras máis 

representativas. 
RA4. Realiza a lectura de textos literarios 

representativos da literatura en lingua 

galega anteriores ao século XX, xerando 

criterios estéticos para a construción do 

gusto persoal. 

CA4.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre 

o seu contido e as propias experiencias vitais. 

CA4.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, tendo en conta os temas e os motivos básicos. 

CA5.1. Analizáronse as características de formación da lingua galega e da lingua castelá. RA5. Coñece a formación da lingua galega e 

da lingua castelá e as distintas etapas da 

súa historia social ata o século XIX, así 
CA5.2. Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá 

anterior ao século XX. 
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CA5.3. Analizáronse os fenómenos de contacto de linguas, atendendo a situacións de bilingüismo, diglosia, interferencias e o conflito 

lingüístico. 

como os fenómenos de contacto de 

linguas, sendo consciente da necesidade 

de normalizar a lingua galega no marco 

do plurilingüismo. CA5.4. Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos. 

Sociedade I 

CA1.1. Describíronse mediante a análise de fontes gráficas as principais características dunha paisaxe natural, e recoñecéronse esas 

características no contorno máis próximo. 

RA1. Valora a evolución histórica das 

sociedades prehistóricas e da Idade 

Antiga, así como as súas relacións coas 

paisaxes naturais, analizando os factores e 

os elementos implicados, e desenvolvendo 

actitudes e valores de aprecio do 

patrimonio natural e  artístico. 

CA1.2. Explicáronse a localización, o desprazamento e a adaptación ao medio dos grupos humanos do período da hominización, ata 

o dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o exemplifican. 

CA1.4. Valorouse a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial no territorio galego e peninsular, identificando e 

comparando as súas principais características. 

CA1.5. Discrimináronse as principais características que require a análise das obras arquitectónicas e escultóricas mediante 

exemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

CA1.7. Analizouse a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos territorios extrapeninsulares españois das sociedades 

prehistóricas e da Idade Antiga. 

CA1.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo. 

CA2.1. Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións 

co espazo extraeuropeo e as características máis significativas das sociedades medievais en Galicia e en España. 

RA2. Valora a construción do espazo 

europeo ata as primeiras transformacións 

industriais das sociedades agrarias, 

analizando as súas características 

principais, así como a súa persistencia na 

sociedade actual e no contorno inmediato. 

CA2.2. Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española, 

identificando os seus elementos principais. 

CA2.3. Valoráronse as consecuencias da construción dos imperios coloniais en América nas culturas autóctonas e nas europeas. 

CA2.4. Analizouse o modelo político e social da monarquía absoluta durante a Idade Moderna nas principais potencias europeas, 

así como as súas peculiaridades en Galicia e en España. 

CA2.6. Describíronse as principais características da análise das obras pictóricas a través do estudo de exemplos arquetípicos das 

escolas e dos estilos que se suceden en Europa, en España e en Galicia desde o Renacemento ata a irrupción das vangardas 

históricas. 

CA2.9. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo. 

  

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Actividades de reforzo e ampliación valorarase ata un máximo de dous 

puntos (1,5 ptos correspóndese ás tarefas realizadas e 0,5 ptos ao traballo 

sobre as lecturas propostas). 

Actividades de recuperación (ata 5 puntos): actividades para o alumnado 

que coa media dos dous períodos avaliados non acade os mínimos 

esixibles para superar a materia. 

Instrumentos: 

Os exercicios e actividades valoraranse mediante unha rúbrica para a 

obtención da nota numérica. 

Cualificación 

final 

Procedementos: 

A nota do curso vai ser a media aritmética simple dos dous primeiros 

trimestres; a esta nota sumaráselle, ata un máximo de dous puntos, polos 

traballos realizados desde a casa no período de confinamento. 

O alumnado que non acade unha valoración positiva cos dou períodos 

avaliados deberá facer actividades co obxectivo de acadar os mínimos 

esixibles para superar a materia. Se a recuperación é positiva, poderá 

acadar un 5 e engadirlle ata un máximo de dous puntos pola nota obtida 

cos traballos e actividades realizados durante o período de confinamento. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Realizarase unha proba escrita na data que estea fixada polo centro. No 

caso de que non se poida realizar porque continúa a situación de 

emerxencia sanitaria, habilitarase unha proba telemática para superar a 

materia. Os alumnos van ser avisados con tempo suficiente no caso de que 

isto último suceda. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de reforzo. Destinadas a fixar os contidos 

adquiridos nas dúas primeiras avaliacións.  

- Actividades de ampliación. Destinadas para a mellora 

naqueles contidos durante os dous primeiros trimestres. 

- Actividades de recuperación. Destinadas a que o alumno 

supere os contidos da materia que non aprobara nalgunha das 

avaliacións. 

Todas as actividades están destinadas a saber empregar como 

vehículos de comunicación, de forma oral e escrita, as linguas galega 

e castelá; comprender as etapas da historia social das linguas galega 

e castelá; ler e valor obras literarias en galego anteriores ao século 

XX, e en castelán anteriores ao século XIX. No ámbito de Sociedade, 

coñecer as distintas etapas da Historia, desde a Prehistoria ata a Idade 

Moderna, valorando o proceso de construción do espazo europeo e 

as distintas manifestacións culturais e artísticas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Flexible, motivadora, que respecta e valora a diversidade, onde o pa-

pel principal teno o alumno, e o profesor vai ser a persoa que guíe o 

alumno no seu proceso de aprendizaxe. Para iso vanse deseñar acti-

vidades lúdicas, que fomenten o interese pola investigación e o des-

cubrimento. 

Teranse en conta as necesidades e as diversidades das diferentes si-

tuacións familiares, para que cada unha delas sirva de apoio firme aos 

intereses do alumno. 

De detectárense casos de alumnado con dificultade para manter con-

tacto telemático ou que non presenta as tarefas, porase en coñece-

mento dos titores e enviarase unha mensaxe Abalar, ademais compro-

barase se é un comportamento puntual cara a unha materia ou unha 

situación xeneralizada que poida deberse a dificultades de conexión. 

Se a situación se mantén porase en coñecemento da Xefatura de estu-

dos. 

Se é preciso facilitaránselle os medios dende o centro educativo. 

 

Materiais e recursos 
- Libro e material facilitado polo profesor 

- Recursos na internet 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado farase a través do correo electrónico, 

classroom, webex e Abalar. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 


