
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

B1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios 

dos ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. 

LCLB1.1.2. Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión 

procedentes dos medios de comunicación, distinguindo a información da persuasión na 

publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as 

estratexias de enfatización e de expansión. 

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con 

claridade en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente. 

B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito 

individual ou en grupo. 

LCLB1.5.2. Organiza o contido e elabora guións previos á intervención oral formal, 

seleccionando a idea central e o momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así como 

as ideas secundarias e os exemplos que van apoiar o seu desenvolvemento. 

LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á 

finalidade da práctica oral. 

B2. B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios 

do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do contido, as marcas 

lingüísticas e o formato utilizado. 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 

textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización do contido. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e cohesionados. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) 

ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa propia produción 

escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen 

da avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e gramaticais que 

permiten unha comunicación fluída. 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a 

información e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, 

evitando parafrasear o texto resumido. 

 
LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 

organizar o seu pensamento. 
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B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. 

LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora 

ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario para 

expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 

gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 

coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, 

preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración simple. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear 

do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración simple. 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 

significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos. 

B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 

diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como 

unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor 

B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos tendo en conta os 

elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e léxicas, a estrutura e a disposición 

dos contidos en función da intención comunicativa. 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), 

explica os mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na 

produción e na mellora de textos propios e alleos. 

B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao 

Século de Ouro recoñecendo a intención do/da autor/a, relacionando o seu contido e a 

súa forma cos contextos socioculturais e literarios da época, identificando o tema, 

recoñecendo a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e expresando esa relación 

con xuízos persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou 

adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, identificando o 

tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliaranse os traballos entregados a través da aula virtual 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. 

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. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

NESTE NIVEL NON HAI NINGÚN ALUMNO COA MATERIA 

PENDENTE. 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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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) 

Comprobamos que todos os alumnos deste nivel dispoñen de ordenadores 

(en varios casos foron doados polo centro)e de  conectividade, polo que a 

metodoloxía é a mesma para todos: explicacións, exercicios, solucionarios e 

actividades de recuperación expostos na aula virtual do centro. Os alumnos 

van entregando por correo electrónico as tarefas e despois corríxense polos 

solucionarios subidos á aula virtual. 

 

Materiais e recursos 
Traballamos con apuntes e exercios, 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. 


