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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar 
B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade 

expositiva, así como as normas de cortesía, nas intervencións orais propias da actividade 

educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así 

como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

B1.5. Realizar producións orais planificadas, relacionadas con algún contido do 

currículo ou tema de actualidade adecuadas á situación e á intención comunicativa 

desexada, con coherencia, cohesión, corrección, coa axuda das TIC así como de 

elementos non verbais e con control das emocións ao falar en público. 

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados. 
CAA 

CCL 

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección 

gramatical, cínguese ao tema e non divaga. 
CCL 

LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos (entoación e pronuncia 

axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do 

corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. CCL 

B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
CCL 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 

regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 

como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 

xordo). 

CCL 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. CCL 

B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un tema especializado de textos do ámbito 

educativo ou de divulgación científica e cultural. 

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 

gramatical e fonética. 
CCL 

LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e 

palabras comodín. 
CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 

para interpretar e producir textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial. 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas 

conceptuais. 
CCL 

CCA 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor 

en textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 
CCL 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de 

textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 
CCL 
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B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso adecuados á 

situación e á intención comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e 

boa presentación. 

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, 

organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. 

CCL 

CSC 

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas e dixitais e utilizar as TIC ao longo 

de todo o proceso de escritura, desde a planificación, organización e produción do texto 

á súa revisión e corrección final. 

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos escritos, a organización 

en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía. 
CCL 

CD 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores ortográficos para mellorar a 

presentación e evitar erros ortográficos e tipográficos. 
CCL 

CD 

B2.6. Describir as propiedades do texto e analizar os procedementos lingüísticos básicos 

de adecuación, coherencia e cohesión nas producións propias e alleas. 

LGB2.6.1. Utiliza recursos de cohesión gramaticais e léxico-semánticos. 
CCL 

CAA 

LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas. 
CCL 

CAA 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega e recoñecer a importancia e o 

valor das normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación eficaz. LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. 
CCL 

CAA 

CCEC 

B3.2. Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e explicar os seus trazos característicos 

en manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade lingüística como parte do 

patrimonio cultural. 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade 

lingüística como parte de noso patrimonio cultural. 

CCL 

CCEC 

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras e aplicar os 

coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario 

activo. 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. 
CCL 

CAA 

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. CAA 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. CAA 

               B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 
CCL 

CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a súa repercusión 

nos usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen 

cuestións sociolingüísticas. 

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa 

repercusión nos usos. 

CCL 

CSC 

B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción da variante estándar da lingua 

galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no galego con especial atención aos 

castelanismos e desenvolver un discurso propio libre destes elementos. 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da 

lingua galega. 
CCL 

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención 

aos castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos. 
CCL 

CCEC 

B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 

1916 ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en textos. 
LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 

(do primeiro terzo de séc XX). 
CCL 
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LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (do primeiro 

terzo do século XX), así como a súa situación sociolingüística. 
CSC 

Bloque 5. Educación literaria 

▪ B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 1936: 

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. 

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 

autores/as. 

– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as 

de Vangarda e outros/as autores/as. 
CCL 

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as 

das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 
CCL 

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as 

das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 
CCL 

▪ B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975: 

– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción 

de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa 

Galega. Autores/as dos primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: 

produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace 

e a Xeración das Festas Minervais. 

CCL 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: 

produción bélica e os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, 

Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova 

Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70. 

CCL 

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do 

exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

CCL 

 

  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Actividades de reforzo e ampliación para mellorar a cualificación  

destinadas a  todo o alumnado. 

Actividades de recuperación (ata 5 puntos) para o alumnado que  acadou 

unha nota inferior a 5. 

Estas actividades consistirán en: 

- Resumos e comentarios críticos de textos en diferentes tarefas ou 

probas.  

- Actividades de lingua: gramática, morfoloxía, fonética, elaboración de 

textos, etc.    

- Temas de literatura e sociolingüística desenvolvidos de maneira escrita 

ou oral. 

Instrumentos: 

- Presentación e valoración das actividades. 

- Rúbrica comunicación oral / lingua e sociedade / literatura. 

 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso realizarase tomando como referencia a 

media das notas obtidas polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación, aínda tendo 

en conta o carácter continuo e progresivo dalgúns dos estándares, e cada 

avaliación terá un valor do 50% desta nota. 

Ademais, establecese que as tarefas de afianzamento, reforzo e, no seu 

caso, ampliación, realizadas durante este período da 3ª avaliación poidan 

incrementar ata un punto e medio (1,5) a nota desa media final.  

O alumnado que non acade unha cualificación final igual ou superior a 5 

por ter suspensa algunha das avaliacións, ou/e non ter realizado as tarefas 

que poderían ter incrementado a súa nota, terá unha recuperación na que 

poderá acadar o aprobado (5) e sumarlle, se for o caso, a puntuación das 

tarefas realizadas na 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro será escrita e na data fixada polo 

centro. 

Esta proba deberá permitir comprobar a consecución do grao mínimo dos 

estándares imprescindibles recollidos no presente documento. 
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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:  

Resumo e comentario crítico de textos en diferentes tarefas ou 

probas.  

Actividades de lingua: gramática, morfoloxía, fonética, 

semántica, elaboración de textos, etc.  

Temas de literatura e sociolingüística desenvolvidos de maneira 

escrita ou oral.  

- Actividades de ampliación (preparación do alumnado que ten 

previsto presentarse á ABAU):  

Explicacións e actividades do tema de Sintaxe. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía buscará a participación activa do alumnado e unha 

comunicación o máis directa posible con este para a corrección e 

resolución de dúbidas. Esta comunicación levarase a cabo polos 

medios que xa se empregaban dende o inicio do curso ordinario, aos 

que se lles sumarán novas canles de comunicación facilitadas pola 

Consellería ante a nova situación.  

 

De detectárense casos de alumnado con dificultade para manter 

contacto telemático ou que non presenta as tarefas, procurarase a 

comunicación a través das plataformas, porase en coñecemento dos 

titores e enviarase unha mensaxe Abalar, ademais comprobarase 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 estudos. 

Se é preciso facilitaránselle os medios necesarios para o seguimento 

dende o centro educativo. 

 

Materiais e recursos 

- Empregaremos os apuntamentos que xa tiña o alumnado e que 

están dispoñibles tamén na plataforma empregada polos grupos 

desde principio de curso (Classroom), aos que engadiremos novas 

actividades, documentos de texto, material audiovisual e recursos 

en liña, medio a través do que tamén poderemos facer consultas e 

comunicacións. 

- Utilizaremos a plataforma Webex para a realización de clases 

virtuais, para a resolución de dúbidas, explicacións e posibilidade 

de facer un seguimento presencial e motivador para o noso 

alumnado. 

- Empregaremos ademais, se é necesario, a comunicación por 

correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As comunicacións co alumnado faranse a través  da plataforma de 

uso habitual dende principio de curso (Classroom) así como a través 

da páxina web do centro.  

En casos concretos e por necesidades xeradas empregarase a 

plataforma Abalar para a comunicación coas familias. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


