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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CC 

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal 

e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 

declaracións, determina o  tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

CCL 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así 

como a idea principal e as secundarias. 

CCL 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade 

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

educativa, tanto espontáneas como planificadas 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e 

cohesión ao discurso. 

CCL 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos 

textos 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 

cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

CCL 

CAA 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 

recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar 

problemas de comprensión. 

CCL 

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, 

coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, 

organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas 

consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 

CCL 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 

ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 

aplicalas correctamente. 

CCL    

CD 

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega nos discursos orais e escritos. 

CCL  

CAA 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de 

combinación impostas polo verbos. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza 

sintáctica e semanticamente. 

CCL  

CAA 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os 

seus complementos. 

CCL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. CCL 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. CCL 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, 

hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 

interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, 

condición, hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos 

de cohesión interna. 

CCL  

CAA 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e 

xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de 

acordo con estes parámetros. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e 

empregando os mecanismos de progresión temática. 

CCL 

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero 

e elabora producións propias cunha adecuación apropiada. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema 

e do xénero textual. 

CCL  

CAA 
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B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e 

sinalar as distintas etapas desde 1916. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

CCL   

CCEC 

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega. 

CCL  

CSC 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. CCL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. CCL 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

CCL 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, 

cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 

desde 1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

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

galega correspondente. 

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

Instrumentos: 

Os exercicios e actividades valoraranse mediante unha rúbrica para a 
obtención da nota numérica. 

Cualificación 
final 

Procedementos:  

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 

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.   
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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 

- Textos de comprensión lectora 

- Exercicios de gramática  

- Xogos para fixar contidos gramaticais 

- Resumos e redaccións 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Procurarase unha metodoloxía flexible (especialmente no que se re-

fire á conectividade do alumnado) e motivadora, respectando e valo-

rando a diversidade e onde o papel principal o ten o alumnado, e onde 

a profesora actuará como guía. 

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, 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 Concello. 

 

Materiais e recursos 
- Libro de texto 

- Recursos na internet 

- Material facilitados 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. 

 
 

 

 

 


