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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 

(noticias de actualidade) e elaborar un resumo 

LGB1.1.1.  Comprende  e  interpreta  a  intención comunicativa de textos orais 
sinxelos (noticias de actualidade)  

CCL 
CAA 

LGB1.1.2.  Traslada  a  información  relevante  ou  a idea xeral de textos 
sinxelos ou resumos. 

CCL 
CAA 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos 

ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1.  Recoñece,  xunto  ao  propósito  e  a  idea xeral, os datos máis 
relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.  

CCL 
CAA 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de  aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

CCL 
CAA 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de 

produción oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 

CCL 

CAA 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia da lingua galega.  

CAA 

LGB1.6.3. Usa, se a  posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto.  

CCL 

CCEC 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.2. 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). 

 

Bloque 2. Comunicación escrita . Ler e escribir  

 

B2. 1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas 

e resumos.  

CCL 

CAA 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das 

ideas.  

CCL 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 

palabra ou deduce o significado polo contexto.  

CCL 

CAA 

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, 

iconas, etc.).  

CCL 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e 

despois da lectura.  

CCL 

CCA 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito educativo do alumnado, 

especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias 

curriculares: webs educativas, e información de dicionarios e enciclopedias en distintos 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con 

progresiva autonomía.  

CCL 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

soportes. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexionar sobre os usos lingüísticos discriminatorios 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten 

prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios.  

CCL 

CSC 

LGB2.6.2.  Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian 

prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

CCL 

CSC 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación 

comunicativa 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con 

respecto pola puntuación do texto.  

CCL 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de productir textos adecuados, 

coherentes, cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o 

contido do texto.  

CCL 

LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a 

situación comunicativa.  

CCL 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión 

das ideas: conectores textuais básicos e concordancias dentro do sintagma 

nominal e dentro do sintagma verbal.  

CCL 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do 

texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas).  

CCL 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e 

tipográficas.  

CCL 

CD 

B2.11. Producir en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida educativa, 

especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 

aprendizaxes realizadas 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa, especialmente resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.  

CCL 

CD 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de 

feitos e exposicións de ideas e conceptos.  

CCL 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na aula 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade 

nun rexistro axeitado á situación.  

CCL 

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega 
LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 

galega.  

CCL 

CAA 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galeg 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega.  

CCL 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e 

ortográfica dos textos.  

CCL 

B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual 
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión 

textual.  

CCL 
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B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías gramaticais, utilizar este 

coñecemento para distinguir erros e diferenciar as flexivas das non flexivas 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, 

utiliza este coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non 

flexivas.  

CCL 

CAA 

B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de 

autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

LGB.3.11. 1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a 

partir da avaliación e autoavaliación.  

CCL 

CAA 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relacións interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural 

da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 

saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo 

a través da identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de 

tradición oral e no xénero humorístico.  

CCL 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia.  CCL 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona.  CCL 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo dos 

contextos familiares do alumnado. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do 

estudo do seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

CCL 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 

contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 

contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.  

CCL 

CSC 

B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal das linguas de España LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais.  
CCL 

CSC 

Bloque 5. Educación literaria  

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector: expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relacionando o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, 

procurando asimilar os trazos estéticos xerais que definen cada texto 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 

desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha 

obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 

coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada 

texto.  

CCL 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a 

funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 

recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos.  

CCL 

  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Actividades de reforzo e ampliación para mellorar a cualificación  e 

actividades de recuperación para o alumnado que na segunda avaliación 

(avaliación continua) ten unha nota inferior a 5. 

 

No terceiro trimestre valoraremos a traballo diario do alumnado desde 

os seus domicilios mediante a realización de tarefas de periodicidade 

semanal que abranguerán o repaso de aspectos morfolóxicos e 

ortográficos, exercicios de produción escrita, etc 

 

Estas tarefas centraranse en actividades de reforzo e apoio de contidos xa 

vistos na aula (unidade 1 a 6 do libro de texto) e realizaranse mediante 

cuestionarios on-line (estándares LGB3.4.1.) e mediante entrega de 

exercicios de produción escrita (estándares LGB2.1.1; LGB2.1.3; 

LGB2.1.4; LGB2.8.1., LGB2.8.4; LGB2.8.5). 
 

Instrumentos: 

- Realización das tarefas deseñadas polo docente e a súa entrega.  

- Rúbrica. 
 

Cualificación 

final 

A cualificación adaptarase ás aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 

primeiros trimestres do curso e os estándares e competencias 

imprescindibles anteriormente mencionados. 

 

A cualificación final do alumnado obterase coa cualificación do 2º 

trimestre dado que se trata dunha avaliación continua e progresiva. 

 

Aquel alumnado que non superase satisfactoriamente a 2ª avaliación do 

curso, deberá realizar por vía telemática unha proba escrita que versará 

sobre os estándares de aprendizaxe vistos nos dous trimestres do curso 

correspondentes ás unidades 1 a 6 do libro de texto coa que poderá acadar 

o aprobado (5), nota á que se lle poderá engadir ata un máximo de 1.5 

puntos pola realización satisfactoria das tarefas propostas polo docente 

durante o estado de alarma. 
  

Ao alumnado que acade na avaliación unha puntuación  igual ou superior 

a 4 poderáselle engadir ata un máximo de 1.5 puntos pola realización 

satisfactoria das actividades de repaso e ampliación deseñadas polo 

profesor. 

 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

 

A proba extraordinaria de setembro será escrita e deberá permitir 

comprobar a consecución do grao mínimo dos estándares imprescindibles 

recollidos no presente documento. 
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Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os recollidos na PD de 1º ESO publicada na páxina web do centro 

educativo e dos que o alumnado foi informado. 

 

 Criterios de cualificación: 

- Media entre a 1ª proba parcial xa realizada e a nota dos dous exercicios 

entregados pola plataforma da Aula Virtual do centro. 

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

realizar un exercicio final a través da plataforma habitual co que deberá 

demostrar que ten acadado o grao mínimo dos estándares 

imprescindibles correspondentes á materia LGL de 1º de ESO. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

− 1ª proba parcial escrita xa realizada. 

− 2ª proba parcial: dúas actividades enviadas a través da Aula 

virtual do IES de Vilalonga. 

− Proba final: actividade final a través da Aula virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades de recuperación. Para o alumnado que non acadase o 

grao mínimo de consecución de estándares e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres. 

   A actividade de recuperación consistirá nunha proba escrita que lle 

será enviada ao correo electrónico o día 3 de xuño ás 10.00 h. a través 

do e-mail e que versará sobre contidos gramaticais, elaboración de 

resumo, tipoloxía textual e aspectos sociolingüísticos incluídos nas 

unidades 1 a 6 do libro de texto empregado. 

 

Actividades de repaso. Consistirán fundamentalmente en 

cuestionarios on-line realizados coa aplicación Formularios de Google 

sobre contidos ortográficos e morfolóxicos (estándares LGB3.4.1.) 

 

Actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores que 

resulten necesarias para todo ou parte do alumnado. Tomarán como 

referentes aqueles estándares e competencias clave máis necesarias 

para a adecuada progresión do alumnado nos dous primeiros trimestres. 

   As referidas actividades de ampliación versarán sobre revisión do 

léxico estudado nos dous primeiros trimestres (LGB3.1.1), resumos, 

elaboración de esquemas de ideas e outros exercicios de produción 

escrita (estándares LGB2.1.1; LGB2.1.3; LGB2.1.4; LGB2.8.1., 

LGB2.8.4; LGB2.8.5). 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Creamos un blog  así coma unha conta de correo electrónico 

(galego1eso.iesvilalonga@gmail.com) para poñernos en contacto co 

alumnado). 

 

No citado blog incluímos as tarefas que debería realizar o alumnado 

semanalmente así como ligazóns a documentos subidos á nube 

mediante a ferramenta informática Google Drive. 

 

Unha vez á semana, xoves e venres para cada grupo realizamos unha 

videoconferencia mediante a plataforma Webex para explicar 

contidos xa vistos na aula e aclarar dúbidas ao alumnado. Os grupos 

son avisados, a través da web do centro e do blog, da hora de 

celebración das videoconferencias 

 

En canto ao alumnado con dificultade para manter contacto telemático 

ou que non presenta as tarefas, 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. 

mailto:galego1eso.iesvilalonga@gmail.com
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Algúns destes casos foron solucionados facilitándolles os medios 

dende o centro educativo ou achegándolles o traballo en papel impreso 

a través do Concello. 
 

Materiais e recursos 

• Blog: http://galego1esovilalonga.blogspot.com 

• Conta de correo electrónico: 

galego1eso.iesvilalonga@gmail.com 

• Sistema de almacenamento na nube Google Drive 

• Programa WEBEX para realizar videconferencias. 

• VV.AA.. Lingua e literatura 1º ESO. Ed. Xerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galego1esovilalonga.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Avisaremos ao alumnado preferentemente a través de mensaxes en 

Abalar e se non puidésemos contactar por estes dous medios 

chamarémolos por teléfono. 

Tamén terán información actualizada referente á materia na páxina 

web do centro. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro. 

 


