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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais e 

audiovisuais. 

▪ LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de 

calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera 

das variedades dialectais. 

CLL 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección 

gramatical e boa presentación.  

 

 

▪ LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada. 

▪ LGB2.2.2. Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de 

rexistro. 

▪ LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas 

producións. 

▪ LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

CCL 

CCL 

CCL-CSC 

CCL 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e 

argumentativos de tema especializado do ámbito educativo ou de divulgación 

científica e cultural. 

▪ LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta 

(dicionarios, glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios). 
CCL 

B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 
▪ LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, 

de contido e as características lingüísticas dos textos expositivos. 
CCL 

B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da 

información obtida en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que 

ofrecen as TIC. 

▪ LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e selecciona a información relevante 

mediante fichas-resumo. 

▪ LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde predefinida e revisa o proceso 

de escritura con axuda de ferramentas dixitais. 

CCL-CD-

CAA 

CCL-CD 

B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros lingüísticos en función dos 

ámbitos sociais valorando a importancia de usar o rexistro axeitado a cada 

momento. 

▪ LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da 

intención comunicativa. 
CCL-CSC 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

▪ LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección. 

CCL-

CSIEE-

CAA 

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 

gramaticais substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.  

▪ LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun 

texto, relacionándoos coa intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa. 

CCL-CAA 

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical 

dos determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa 

presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes. 

CCL-CAA 
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B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical 

dos pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos. 

▪ LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza 

coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

 

CCL-CAA 

B4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península 

Ibérica, determinar o papel da lusofonía, distinguir conceptos básicos de 

contacto de linguas e describir os fundamentos do ecolingüismo. 

▪ LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua 

minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos 

do ecolingüismo. 

 

CCL-CSC-

CCEC 

B4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos 

constitutivos deste. 

 

▪ LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao 

longo da historia (substrato, estrato e superestrato). 

CCL-CSC 

B4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar 

exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas 

correctamente. 

▪ LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún 

exemplo. 

▪ LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

CCL 

CCL 

B4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do 

galego antigo, o seu contexto e identificalo en textos. 
▪ LGB4.5.1. Identifica e describe as características lingüísticas fundamentais do galego 

antigo. 
CCL 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar 

sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, definir as características 

principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de 

escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

▪ LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza 

sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, define as características 

principais e analiza a lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 

relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval. 

CCL 

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas 

características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

▪ LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos 

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

CCL 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Actividades de reforzo e ampliación para mellorar a 

cualificación  destinadas a  todo o alumnado (ata 2 puntos). 

Actividades de recuperación  para o alumnado cuxa nota media da 

primeira e segunda avaliación sexa inferior a 4 (ata 5 puntos). 

Instrumentos: Rúbrica para a obtención da nota numérica. 

Cualificación 

final 

Alumnado con nota media das dúas primeiras avaliacións igual ou 

superior a 4: sumarase a esta nota a obtida coas actividades de reforzo e 

ampliación (ata 2 puntos). 

Alumnado con nota media das dúas primeiras avaliacións inferior a 4: 

sumarase á cualificación obtida coas actividades de recuperación (ata 5 

puntos)  a obtida coas actividades de reforzo e ampliación (ata 2 puntos). 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Proba escrita na data fixada polo centro. 

No caso de que isto non sexa posible debido á situación de emerxencia 

sanitaria, habilitarase unha proba telemática. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os recollidos na PD de 1º de Bacharelato, publicada na páxina web do 

centro e dos que o alumnado foi informado. 

 

 

Criterios de cualificación: 

- Media entre a 1ª proba parcial xa realizada e a 2ª proba realizada de 

maneira telemática. 

- De non acadar unha cualificación positiva (5), o alumno/a poderá 

realizar unha proba final de maneira telemática coa que deberá 

demostrar que ten acadado o grao mínimo dos estándares 

imprescindibles correspondentes á materia LGL de 1º de Bacharelato. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- 1ª proba parcial escrita xa realizada. 

- 2ª proba parcial: proba escrita enviada pola plataforma coa que 

estamos traballando (Classroom). 
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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 a ampliar os contidos 

correspondentes  ós dous primeiros trimestres. 

▪ Actividades de recuperación. Destinadas a que o alumno adquira os 

coñecementos relativos ós contidos  das  avaliacións primeira e 

segunda. 

Estas actividades consistirán en:  

- Visualización de vídeos 

- Consulta de páxinas web 

- Comentarios guiados de textos literarios 

- Textos para corrixir 

- Redacción de textos 

- Preguntas sobre textos e exercicios de lingua 

- Consulta de libro de texto e apuntamentos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Flexible (especialmente no que se refire á conectividade do alum-

nado) e motivadora, respectando e valorando a diversidade e onde 

o papel principal o ten o alumnado, actuando o profesor como 

guía no proceso de aprendizaxe. 

De detectárense casos de alumnado con dificultade para manter 

contacto telemático ou que non presenta as tarefas, porase en co-

ñecemento 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 dende o centro educativo 

ou achegándolles o traballo en papel impreso a través do Conce-

llo. 

Materiais e recursos 

▪ Libro de texto 

▪ Libro de lectura 

▪ Recursos na internet 

▪ Material facilitado polas profesoras 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado farase a través do correo electrónico, 

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. 

 
 

 

 

 


