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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais 

expositivos e argumentativos. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 

argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 

variedades dialectais. 
 

CCL 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 

comprensiva e crítica de textos. 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

 

CCL 

CAA 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen 

as bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para 

obter, organizar e seleccionar información. 
 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de 

internet para obter, organizar e seleccionar información. 

CCL 

CAA 

CD 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, 

coherencia, cohesión e con respecto polas normas 

morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos 

relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do 

ámbito de uso. 

 

CCL 

CAA 

CD 

CCL 

CSC 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 

presentación e corrixir as producións escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os 

contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 

 

CCL  

CD 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías 

gramaticais na elaboración de textos escritos e orais. 
 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas 

categorías gramaticais. 

CCL 

CAA 

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.  

 

CCL 

 

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa 

de textos orais e escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa 

e a recoñece a postura de cada emisor. 

 

CLC 

CSC 

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 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á 

realidade galega. 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a importancia 

CCL 

CCL 

CSC 
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importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 

comunidade cultural.  
 

desta na vida social e económica galega.  

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia 

atendendo á presenza da lingua galega. 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no 

seu propio discurso. 
 

CCL 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación 

da lingua galega, así como identificar as causas e consecuencias 

dos feitos máis relevantes da historia social da lingua desde os 

seus inicios ata 1916. 
 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os 

seus inicios ata 1916. 
CCL 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas 

do Estado español. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego e a súa 

promoción. 
 

CCL 

CSC 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do 

galego, recoñecer os trazos da variedade estándar da lingua 

galega, valorala como variante unificadora e apreciar a 

variante diatópica propia. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 

unificadora. 

CCL 

CSC 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 

representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 

1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

 

CCL 

 

 

 

CCL 

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse 

cos recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destas. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e 

cita axeitada destas. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destes. 

CCL 

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 na 

segunda avaliación (avaliación continua) ten unha nota inferior a 5. 

Instrumentos: Rúbrica para a obtención da nota numérica. 

Cualificación 

final 

Alumnado con nota igual ou superior a 5 na segunda avaliación: sumarase 

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

Alumnado con nota na segunda avaliación inferior a 5: 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 3ºESO 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 nota dos dous exercicios 

entregados por correo electrónico. 

De non acadar unha cualificación positiva (5), a alumna poderá realizar un 

exercicio final  co que deberá demostrar que ten acadado o grao mínimo 

dos estándares imprescindibles correspondentes á materia LGL de 3º de 

ESO. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

− 1ª proba parcial escrita xa realizada. 

− 2ª proba parcial: dúas actividades enviadas a través do correo 

electrónico. 

Proba final: actividade final a través do correo electrónico. 
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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 estándares 

correspondentes ós dous primeiros trimestres. 

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

coñecementos relativos ós estándares 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 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Procurarase unha metodoloxía flexible (especialmente no que se refire 

á conectividade do alumnado) e motivadora, respectando e valorando a 

diversidade e onde o papel principal o ten o alumnado, e onde a profe-

sora actuará como guía. 

De detectárense casos de alumnado con dificultade para manter con-

tacto 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 xe-

neralizada que poida deberse a dificultades de conexión. Se a situación 

se mantén porase en coñecemento da Xefatura de estudos. 

Materiais e recursos 

▪ Libro de texto 

▪ Libro de lectura 

▪ Recursos na internet 

▪ Material facilitado pola profesora 
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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. 

 

 

 

 

 


