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  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias 

e alleas da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 
LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

- CSC 

- CCL 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre 

e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

- CCL  

- CSC  

- CSIE 

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  

- CSC 

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

B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de 

interese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras de 

interacción e ás opinións alleas. 

- CCL  

- CSC 

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas. 

- CCL  

- CAA 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente 

entre elas. 

- CCL 

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

- CCL  

- CSC 

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios 

dos medios de comunicación (noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). - CCL  

- CSC 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita 

identificar usos lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de 

acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 

discriminatorios. 

- CCL  

- CSC 

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a 

adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións 

internas e externas do texto. 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e morfolóxicas. - CCL 

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta 

tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións. 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. - CCL 

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 comunicativa. 

- CCL  

- CCC 

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 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES DE VILALONGA 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA  E LITERATURA GALEGA 
 

  

 

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. - CCL 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 

textual. 

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. - CCL 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa 

caracterización morfolóxica para mellorar a comprensión e produción 

textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión 

e produción de textos orais e escritos. 

- CCL  

- CAA 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. - CCL 

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

identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a 

integran. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica estes 

conceptos ao caso galego. 

- CCL  

- CSC 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia como un 

elemento de riqueza cultural. 

- CCL  

- CSC 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece 

os territorios que a integran.  

- CCL  

- CCEC 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en 

relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos de 

carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 

contorno. 

- CCL  

- CSC 

B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os 

trazos da variedade estándar da lingua galega e valorala como variante 

unificadora, así como apreciar a variante diatópica propia. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 

variante unificadora. 

- CCL 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 

súa zona. 

- CCL  

- CSC 

B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; 

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

relacionar o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos e valorar o 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

- CCL 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de 

vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

- CCL 

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas 

recitados ou cantados, determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór 

de relevo os principais recursos estilísticos. 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais 

recursos estilísticos. 

- CCL 

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros 

e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

- 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 (ata 5 puntos) para o alumnado que coa media 

dos dous períodos avaliados teña unha nota inferior a 5. 

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. Destes 2 

puntos, 0,5 corresponden ao traballo sobre o libro de lectura do terceiro 

trimestre; os outros 1,5 puntos corresponden ás tarefas que se lle 

solicitaron neste período (redaccións, esquemas, exercicios, etc.). 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

Realizarase unha proba escrita que deberá permitir comprobar a 

consecución do grao mínimo dos estándares imprescindibles recollidos no 

presente documento.  

No caso de que non se poida realizar porque continúa a situación de 

emerxencia sanitaria, habilitarase unha proba telemática para superar a 

materia.   

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os recollidos na PD de 2º ESO publicada na páxina web do centro. 

Criterios de cualificación: 

- Non hai alumnado coa materia LGL pendente de 2º ESO. 

- No caso de incorporarse algunha nova matrícula, terá que facer un 

exercicio escrito a través da Aula virtual e outro oral pola plataforma 

Webex co que deberán demostrar que teñen acadado o grao mínimo 

dos estándares imprescindibles correspondentes á materia LGL de 2º 

de ESO. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

- Proba escrita enviada a través da Aula virtual. 

- Proba oral a través da plataforma Webex. 
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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. 

 

As actividades consistirán en: visualización de vídeos, cuestionarios 

web, cuestionarios en papel, resumos, redaccións, exercicios de 

repaso de gramática, exercicios de ortografía, definir palabras 

segundo o contexto, relación de concepto, actividades nas que hai que 

cubrir os ocos dos cadros, procura de información en fontes 

documentais dixitais. 

 

Todas as actividades están destinadas a traballar e afondar a lingua 

oral; a comprensión e a expresión escrita; a comprender a relación 

entre a lingua e o medio social; o funcionamento da lingua como 

instrumento de comunicación e a gozar das diferentes formas de 

expresión literaria. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

A metodoloxía buscará ser flexible, motivadora, e respectar e valorar 

a diversidade. Deseñaranse actividades lúdicas, que fomenten o inte-

rese pola investigación e o descubrimento e procurarase unha partici-

pación activa e unha comunicación o máis directa posible. 

Para iso dispomos das seguintes ferramentas: GOOGLE CLAS-

SROOM, ferramenta onde se insiren as tarefas, que ás veces comple-

mentamos co correo electrónico para enviar e recibir tarefas. Empre-

gamos polo menos unha vez á semana a plataforma WEBEX para 

conectarnos co alumnado, resolver dúbidas e explicar conceptos. 

Teranse en conta as necesidades e as diversidades das diferentes 

situacións familiares, para que cada unha delas sirva de apoio firme 

aos intereses do alumnado. 

De detectárense casos de alumnado con dificultade para manter 

contacto telemático ou que non presenta as tarefas, porase en 

coñecemento dos titores e enviarase unha mensaxe Abalar. 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 Concello. 

Materiais e recursos 

- Libro de texto 

- Libro de lectura 

- Recursos na internet 

- Materiais facilitados polo profesor 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

As comunicacións co alumnado faranse a través de DRIVE, GMAIL, 

CLASSROOM e WEBEX, 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 obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 


