
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical, empregando distintas estruturas 

expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e utilizando os recursos expresivos 

adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

B2.3. Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e publicitarios de 

carácter informativo e de opinión, recoñecendo a intención comunicativa, 

identificando os trazos propios do xénero e os recursos verbais e non verbais 

utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido 

LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos informativos e de 

opinión, discriminando a información relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do 

texto, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 

gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), 

e explicar os seus usos e valores nos textos. 

LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo nun texto, en relación 

coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo nun texto, en 

relación coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así 

como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun texto, en relación coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes nun texto, en relación 

coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo determinado e do 

indeterminado, e de calquera tipo de determinantes, en relación coa súa presenza ou 

ausencia coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así 

como con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 
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B3.10. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e a transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar 

estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a 

produción de textos. máis representativas da literatura española desde a Idade 

Media ata o século XlX a través da lectura e a análise de fragmentos e obras 

significativas. 

LCL1B3.10.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e a produción dos textos traballados en calquera das outras. 

B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas sintácticas 

dos enunciados para a realización, autoavaliación e mellora de textos orais e 

escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o 

uso correcto da lingua. 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación 

entre os grupos de palabras. 

LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias, contrastando 

as diferenzas entre elas en función da intención comunicativa do texto en que aparecen. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas 

substantivas en relación co verbo da oración principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de 

relativo, identificando o antecedente que modifican. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos 

narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos. 

 B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema 

especializado, discriminando a información relevante e accesoria, e utilizando a 

lectura como un medio de adquisición de coñecementos. 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 

propios do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural, e identifica o tema 

e a estrutura. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do 

ámbito educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias. 

Realizar o estudo das obrasmáis representativas da literatura española desde a 

Idade Media ata o século XlX a través da lectura e a análise de fragmentos e 

obras significativas 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao 

século XIX.  

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade 

Media ao século XlX, identificando as súas características temáticas e formais 

en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da 

autor/a, e constatando a evolución histórica de temas e formas. 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co contexto, 

o movemento e o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliaranse os traballos entregados a través da aula virtual e do correo electrónico 

cun máximo de 1,5 puntos. Terase en conta a cantidade entregada, a calidade e a 

puntualidade da entrega. 

 

Instrumentos: 

Traballos realizados durante a 3ª avaliación: exercicios de repaso e reforzo.    

Cualificación final 

Farase a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, á  que se  sumará ata un 

máximo de 1.5 puntos pola tarefa feita e entregada na 3ª avaliación. 

O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa poderá recuperala a 

través de traballo específico para este fin, que tamén se entregará a través do 

correo electrónico e a aula virtual. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Avaliaremos só os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliación. 

En caso de non poder asistir ás aulas, a proba artellarase conforme as instrucións 

que recibamos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Alternancia de repaso e reforzo. Ademais, hai traballo específico para os 

alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Os alumnos deste nivel dispoñen de conectividade, polo que a metodoloxía é 

a mesma para todos: explicacións, exercicios, solucionarios e actividades de 

recuperación expostos na aula virtual do centro. A entrega de  traballamos 

faise a través do correo electrónico e da aula virtual. Os alumnos envían as 

tarefas no prazo marcado pola profesora e despois corríxenos polos 

solucionarios que se van publicando na aula virtual. Sen embargo, os 

exercicios que requieren redacción, como o resumo e os comentarios críticos, 

corríxeos a profesora. 

  

Materiais e recursos 
Traballamos con  apuntes e exercicios subidos á aula virtual. Na mesma aula 

colgo os solucionarios polos que os alumnos poden corrixir os seus 

exercicios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado estará informado a través da aula virtual do seu curso e 

tamén a través da páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


