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1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.- 
 
Expóñense , a continuación, os estándares de aprendizaxe traballados na 1º e 2ª avaliación, 

por niveis: 

 

 
 
 
 
1.1.- 1º ESO 
 
 
 
1.2.- 2º ESO 
 
 
 
1.3.- 3º ESO 
 
 
 
1.4.- 4º ESO



1.1.-    1º ESO.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global de textos orais. LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio comunicativo oral.  

B1.2. Valorar a importancia da conversa na vida social practicando actos de fala (contando, 
describindo, opinando, dialogando, etc.), en situacións comunicativas propias da actividade 
escolar. 

LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións entre elas. 
LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 
LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, etc. 
 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

 

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. 

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. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 
audiovisuais. 

LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. 

B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 

formato dixital, para resolver dúbidas en relación ao manexo da lingua e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre 
o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

B.3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna 

presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 
substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido 
do texto. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos, e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, amosando interese pola 
lectura. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 
seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

B.4.2 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal 



 
 
 

1.2.-    2º ESO.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

B.1.1. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo e 
social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do/da falante. 

ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

 

2ª AVALIACIÓN 
B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a 

coherencia e a cohesión do contido das producións orais propias e alleas, así como os aspectos 

prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal 
como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. 

B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. 
▪ LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

▪ LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 
▪ LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando 

textos modelo. 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 
▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos tempos e modos verbais. 

B3.7. 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. 

▪ LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos 
seus gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. 

B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a literatura e o resto das artes (música, 
pintura, cine, etc.), como expresión do sentimento humano, analizando e interrelacionando 
obras literarias, musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de todas as épocas. 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando 
a relación entre diversas manifestacións artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, etc.). 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 



persoal, educativo ou escolar, e social. 

 

LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas. 
LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada. 

 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 

 

 
LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo 
a intención comunicativa do/da falante, así como a súa estrutura e as estratexias de cohesión textual 
oral. 
 
LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 
 
 LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado de palabras 
ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o contexto en que 
aparece, etc.). 
 
LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 

 

LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións particulares de cada participante nun debate tendo en 
conta o ton empregado, a linguaxe que se utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás opinións das 
demais persoas. 
 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 

 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. 
LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu 
repertorio léxico. 
LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co contexto. 
LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións que se establecen entre elas. 
LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes 
matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

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

 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce 
informacións ou valoracións implícitas. 
 

B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 

integrala nun proceso de aprendizaxe continua.  

 

LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 
 
LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é 
capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. 

 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. 
 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 
audiovisuais. 
 



LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. 

 B3.2. Comprender o significado das palabras en toda a súa extensión para recoñecer e diferenciar os 

usos obxectivos dos subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes denotativos e connotativos no significado das palabras dentro 
dunha frase ou un texto oral ou escrito. 

▪ B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade e de contrariedade que se establecen entre 
as palabras e o seu uso no discurso oral e escrito. 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e antónimos dunha palabra, e explica o seu uso concreto nunha 
frase ou nun texto oral ou escrito. 

▪ B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás afeccións, amosando interese pola lectura. 

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás  súas afeccións e aos seus intereses. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes 
aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

2ª AVALIACIÓN 

B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e da xestión de 
tempos, e o emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación 
e autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

▪ B1.5. Aprender a falar en público, en situacións formais e informais, de xeito individual ou en 
grupo. 

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. 

B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. ▪ LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando 
textos modelo. 

▪ B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna 
presentes nos textos, recoñecendo a súa función na organización do contido do discurso. 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 
substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), e valora a súa función na organización do contido do 
texto. 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa que implica o uso dos tempos e modos verbais. 

B3.7. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións 
sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

  

 
 



1.3.-    3º ESO.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

B.1.2.Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
 

LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido global de textos orais. 
▪ LCLB1.3.1. Escoita, observa e explica o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 

identificando a información salientable, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e 
a postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os intercambios comunicativos espontáneos. 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 
 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto. 
LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices 
semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 

B.2.2 . Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 
 

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. 

B.2.3.Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo 
momento as opinións das demais persoas. 
 

LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 
texto. 
 
LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

B.3.1. 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. 
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os 
coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións orais, escritas e 
audiovisuais. 

B.3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías 
gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixos), e aplica este 
coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do seu vocabulario 
activo. 

B.3.3 . 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. 

B.4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas afeccións, amosando interese pola 
lectura. 
 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

B.4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da personalidade literaria. 
 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade 
o pracer pola lectura. 

B4.4. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as 

B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade Media ao Século XV 
recoñecendo a intención do/da autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 

▪ LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da Idade Media ao SéculoXV, identificando o tema, resumindo o seu contido 



socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns 
tópicos e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais razoados. 

e interpretando a linguaxe literaria. 

▪ LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

2ª AVALIACIÓN 

B1.4. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia e a cohesión do contido das producións orais propias e alleas, así como os aspectos 
prosódicos e os elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de 
tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

B.2.4.Procurar e manexar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe continua. 

 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

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. 

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. 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito 
(axente, paciente e causa). 

B.3.7. 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 e explicación), explica os mecanismos 
lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos na produción e na mellora de textos 
propios e alleos. 

 B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas afeccións, amosando interese pola 
lectura. 
 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

B.4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da personalidade literaria. 
 

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única 
finalidade o pracer pola lectura. 

B.4.4.Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 
 

LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

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

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 



 
 

1.4.-   4º ESO.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

B.1.1. Comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo ou 
escolar, e social. 
 

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, educativo e laboral, 
identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa 
do/da falante. 
LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

▪ B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. ▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/da falante. 

▪ LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

B.1.3. Comprender o sentido global e a intención de textos orais. 
 

LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o sentido global de debates, coloquios e conversas espontáneas 
identificando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa e a 
postura de cada participante, así como as diferenzas formais e de contido que regulan os intercambios 
comunicativos formais e os espontáneos. 

B.1.4.Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente as producións orais propias e alleas, así 
como os aspectos prosódicos e os elementos non verbais (xestos, movementos, ollada, etc.). 
 

LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 
LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para melloralas. 

B.2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 
 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e secuencia as informacións explícitas dos textos. 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha comprensión 
plena e detallada deste. 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e o seu contexto, integrándoo e avaliándoo criticamente, e 
realizando hipóteses sobre el. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos escritos en diferentes soportes e formatos. LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as ideas principais, a estrutura e a intención comunicativa de 
textos escritos propios dos ámbitos persoal, educativo, social e laboral, e de relacións con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado. 

LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e 
deduce informacións ou valoracións implícitas. 

LCLB2.2.5. Interpreta o sentido de palabras, expresións, frases ou pequenos fragmentos extraídos dun 
texto en función do seu sentido global. 

▪ B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos ou obras literarias a 
través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, 

▪ LCLB2.3.1. Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun 
texto. 



respectando sempre as opinións dos demais. 
▪ LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

B.3.1. Recoñecer e explicar os valores expresivos que adquiren determinadas categorías 
gramaticais en relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen, con especial atención 
a adxectivos, determinantes e pronomes. 
 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos que adquiren algúns adxectivos, determinantes e pronomes en 
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 

B.3.3. Recoñecer e explicar o significado dos principais prefixos e sufixos, e as súas posibilidades de 
combinación para crear novas palabras, identificando os que proceden do latín e do grego. 
 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o valor significativo 
dos prefixos e dos sufixos. 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías gramaticais, 
utilizando diversos procedementos lingüísticos. 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e utilízaos para 
deducir o significado de palabras descoñecidas. 

B.4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil. 
 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos e ás súas afeccións. 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos diferentes 
aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non 
verbal e potenciando a expresividade verbal. 

B.4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll ao  século XIX, 
recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e 
relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras épocas, e 
expresando a relación con xuízos persoais razoados. 
 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século 
XVlll ao século XIX, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

B.4.5. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa  

LCLB4.5.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados, seguindo as 
convencións do xénero e con intención lúdica e creativa. 

B.4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo 
educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información 
 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver por escrito, con 
rigor, claridade e coherencia, un tema relacionado co currículo de Literatura. 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización 
dos seus traballos educativos. 

2ª AVALIACIÓN 

B1.5. Valorar a lingua oral como instrumento de aprendizaxe, como medio para transmitir 
coñecementos, ideas e sentimentos, e como ferramenta para regular a conduta. 

LCLB1.5.1. Utiliza e valora a lingua como un medio para adquirir, procesar e transmitir novos 
coñecementos, para expresar ideas e sentimentos, e para regular a conduta. 

B.1.6 Aprender a falar en público, en situacións formais ou informais, de xeito individual ou en 
grupo. 
 

LCLB1.6.1. Realiza presentacións orais de forma individual ou en grupo, planificando o proceso de 
oralidade, organizando o contido, consultando fontes de información diversas, xestionando o tempo e 
transmitindo a información de xeito coherente, aproveitando vídeos, gravacións ou outros soportes 
dixitais. 

B.2.4 Seleccionar os coñecementos que se obteñan das bibliotecas ou de calquera outra fonte de 
información impresa en papel ou dixital, integrándoos nun proceso de aprendizaxe continua. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 



 

B.2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 
 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas gramaticais 
e ortográficas. 

B.2.6 . Escribir textos en relación co ámbito de uso. 
 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

B.3.5  Usar correcta e eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 
en formato dixital, para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 
 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato dixital, resolve 
eficazmente as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe autónoma. 

B3.6. Explicar e describir os trazos que determinan os límites oracionais para recoñecer a estrutura 
das oracións compostas. 
 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semántica e funcional entre o adxectivo, o substantivo e algúns 
adverbios con oracións de relativo, substantivas e adverbiais 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a lingua para resolver problemas de comprensión e expresión 
de textos orais e escritos e para a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas ortográficas e 
gramaticais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación eficiente. 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás estruturas 
expositivas e argumentativas, para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 
 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da situación comunicativa que determinan os usos lingüísticos (tema, 
propósito, destinatario, xénero textual, etc.). 

 B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os 
conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como 
léxicos. 
 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual. 

 B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil. 
 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos e ás súas afeccións. 
 
LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que 
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como experiencia persoal. 

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

LCLB4.3.3. Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da comunicación non 
verbal e potenciando a expresividade verbal. 

  

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll a finais do século XIX e 
principios do XX, recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao 
que pertence, e relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou 
doutras épocas, e expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século 
XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 
LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente fontes de información variadas para realizar un traballo 
educativo en soporte impreso ou dixital sobre un tema do currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 
 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización 
dos seus traballos educativos. 

 
 



2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Na terceira avaliación, os procedementos utilizados están adaptados ás novas 

circunstancias, e varían na medida en que se utilizan máis a corrección individual e a 

autoevaluación, que nas avaliacións anteriores. 

Ademáis, promóvese, en maior medida un maior seguemento individual das tarefas 

entregadas para a avaliación do traballo. 

Adquiren tamén, un maior protagonismo as actividades “online” e  a utilización das 

novas tecnoloxías; e perden presenza as probas escritas, que se eliminan ou, 

nalgúns caso, se sustitúen por probas orais. 

 

Os criterios de cualificación que se aplicarán para obter a nota da terceira 

avaliación son os siguientes: 

Para 1º e 2º de ESO: 

 

- Exercicios escritos: 60% ( entregados semanalmente). 

- Participación e realización de tarefas durante a clase virtual: 10% 

- Realizaciós de redaccións: 15 % 

- Libro de lectura da 3ª avaliación: 15% 

 

Para 3º e 4º ESO: 

 

- Actividades realizadas semanalmente: 60% 

- Fichas de ortografía: 5% 

- Participación e asistencia na videochamada semanal: 5% 

- Traballo trimestral (realización de un vídeo): 20% 

- Proba de lectura trimestral: 10% 

 

Instrumentos: 

 
Utilizaremos como instrumentos para avaliar a aprendizaxe do alumnado, os 

seguintes: 

- Probas orais ou escritas, sobre todo para as probas de lectura trimestral. 

- Fichas de ortografía. 

- Redaccións 

- Tarefas para reforzar os contidos de lingua e literatura da 1ª e 2ª 

avaliación . 

- Tarefas de lecturas competenciais. 

- Exames de acceso a ciclo medio, en 4º B/ ESO, de convocatorias 

anteriores, para o repaso de nocións vistas na 1º e 2º avaliación. 

- A participación nas clases virtuais ou telefónicas realizadas. 



- Traballos seguindo unhas pautas dadas, de aplicación dos contidos traballados. 

 

Cualificación final 

 

A cualificación da avaliación ordinaria final de xuño,  será a obtida despois de aplicar as seguintes 

porcentaxes :  

-35% da nota obtida na  primeira avaliación. 

-45% da nota obtida na segunda avaliación. 

-20% da nota obtida na terceira avaliación. 

Aos alumnos de 1º e 2º de ESO que teñan algunha avaliación suspensa, poderán recuperalas se 

realizan as actividades de repaso e afianzamento realizadas de xeito correcto e completo na 3ª 

avaliación; e a cualificación da recuperación será de 5 como máximo. 

Os alumnos  de 3º e 4ª de ESO, que teñan a 1ª , a 2º avaliación suspensas ou ambas, deberán 

realizar actividades de recuperación por cada avaliación suspensa. As actividades terán que estar 

realizadas de xeito correcto e a cualificación máxima será de 5. 

Os alumnos que, unha vez aplicadas as porcentaxes para a cualificación da avaliación ordinaria de 

xuño, non   obteñan  unha nota superior a 5, terán  a materia suspensa e deberán presentarse e aprobar na 

convocatoria extraordinaria de setembro.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
Proba sobre os contidos  traballados na 1ª e 2ª avaliación, e reforzados na 3ª avaliación. 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios correspondentes á materia e curso que non superaron. 

Criterios de cualificación: 
Dadas as excepcionais circunstancias deste final de curso, a cualificación final  da materia pendente, 

será o resultado de facer media entre a 1ª parte da materia (que xa fora cualificada a finais da 1ª 

avaliación) e a nota obtida no caderno de repaso da 2ª parte da materia ( desta 2ª parte non se fará 

exame). 

Se o alumno non aprobara por este último procedemento, examinarase en setembro da parte que 

teña suspensa; ou, no seu caso, das dúas. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumno poderá aprobar a materia pendente segundo dous procedementos: 

 1º)Se o alumno aproba dúas avaliacións do curso actual, darase por superada a materia do 

curso anterior, así como se aproba a 3ª avaliación do curso presente(Tal e como se mostraba, 

tamén, na Programación establecida para este curso). 

2º)Se  a media resultante  das dúas  partes da materia, supera o 5. 

 



 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades 1º e  2º ESO 

 
As actividades da terceira avaliación son de repaso e reforzo do aprendido 

nas avaliacións anteriores.  É por iso que a realización destas tarefas de 

modo axeitado supón a aprobación da terceira avaliación e tamén a 

recuperación das partes que o alumno tivera suspensas nas dúas avaliacións 

anteriores.  

Se recuperasen a 1ª e 2ª avaliación con estas actividades de repaso a nota 

será de cinco en cada una das avaliacións recuperadas. 

Por outro lado, os alumnos que necesitaban AC ou Reforzos, teñen 

materiais específicos adaptados ao seu nivel para poder levar a cabo con 

éxito o traballo desta avaliación.  

 As actividades nesta avaliación son variadas:  

-Exercicios de ortografía (estudio de palabras de escritura confusa, erros 

más frecuentes nestes niveis, tildes e segmentación de palabras). 

- Exercicios de comprensión textual (textos con preguntas que os alumnos 

deben obter a partir dos datos de texto, de modo directo ou deducíndoas  

do mesmo). 

-  Exercicios de clases de palabras (a partir dun texto ou de oracións soltas) 

- Exercicios sobre tipos de texto ou modos do discurso: inclúen preguntas 

relativas ao tipo de texto, características do mesmo, recursos gramaticais… 

así como elaboración de breves textos con características concretas. 

- Elaboración de redaccións. 

- Libro de lectura correspondente ao trimestre. 

 

3º e  4º ESO 
 
As actividades da 3º avaliación teñen como finalidade reforzar  os estándares de 

aprendizaxe e as competencias clave traballadas na 1º e 2ª avaliación. Son actividades 

de repaso para afianzar contidos básicos, que foran xa tratados na 1ª e 2ª avaliación. 

 Aos alumnos que teñen algunha avaliación suspensa, asignaránselles actividades de 

recuperación específicas para a 1ª e 2ª avaliación e que deberán entregar correctamente 

feitas para poder aprobar a avaliación correspondente. A nota destas actividades de 

recuperación non será superior a cinco. 

Unha alumna de 3º de ESO, traballará con actividades adaptadas ao seu nivel, aínda 

que compartirá algunhas das actividades máis sinxelas co seu grupo de referencia. 

As actividades desta 3ª avaliación estarán relacionadas cos estándares de aprendizaxe 

relativos aos catro bloques presentes no currículo, relativos á 1º e 2ª avaliación. 

-Actividades de comprensión oral, comprensión escrita, e expresión oral e escrita. 

-Lecturas competenciais (comprensión da lectura, extracción de información expresa, 

realización de inferencias, aplicación de coñecementos lingüísticos adquiridos na 1ª e 2ª 

avaliación) 

-Traballo trimestral, que consistirá na realización dun vídeo . 



-Comentado guiado de textos literarios. 

-Fichas de ortografía. 

-Proba da lectura trimestral. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

1º e 2º ESO 

 
A comunicación co alumnado realízase a través do teléfono. Creáronse 

grupos de Whatapp para cada un dos grupos establecendo un contacto 

persoal con cada un dos alumnos para que poidan enviar os seus traballos de 

modo privado e que a corrección sexa tamén individualizada.  

As clases impártense para todo o grupo e consisten, na súa maior parte, na 

corrección dos exercicios e na explicación daqueles aspectos máis complexos 

que requiren algún tipo de explicación. Todos os alumnos, excepto una 

alumna, poideron conectarse deste modo (cos seus propios teléfonos 

móviles ou ben de seus país).  

 Cos alumnos con adaptaciós e con ACs, a pesar de que asisten á clase 

xeral, contacto de modo individual, dado que os seus exercicios presentan 

variacións e moitas veces son diferentes, polo que esixen una corrección 

persoal.  

 

3º  e 4º ESO 
 

Nun primeiro momento, antes das vacacións de Semana Santa houbo problemas 

puntuais de conexión por parte dalgúns alumnos que se foron solventando ao longo do 

trimestre e , na actualidade, todos os alumnos teñen conectividade.  

A metodoloxía é “online”; é dicir, as tarefas envíanse por “Classroom” e os alumnos van 

entregando nun prazo razoable ( normalmente unha semana), que será ampliado para os 

alumnos que tiveron algunha circunstancia persoal ou de conectividade que non lle 

permitiu entregar. 

Posteriormente, a profesora devolve o traballo corrixido e cualificado, de xeito 

individual.  

Unha hora á semana, a través do “Meet” realízase unha conexión de videochamada na 

que os alumnos presentan as dúbidas sobre as tarefas e a profesora trata de solventalas e 

dá as indicacións oportunas para o desenvolvemento do traballo asignado.  

Tamén se utiliza o “Tablón” do Classroom para o envío de información xeral ao grupo; e 

o correo do dominio “illadeons” e do Classroom para o intercambio de comunicación 

individual entre profesora e alumno/-a. A plataforma “Abalar”, emprégase para o aviso ás 

familias dos alumnos que non entregan as tarefas. 

 

Materiais e recursos 1º e 2ºESO 

 
Os alumnos dispoñían, xa desde a primeira avaliación, de distintos 

cuadernillos, dedicados a diferentes aspectos da materia: Cuadernillo de 

tildes, Cuadernillo de ortografía, Cuadernillo de clases de palabras e 

Cuadernillo de tipos de texto o modos del discurso, todos eles con teoría e 

práctica. Eses cuadernillos foron acabados na segunda metade da segunda 



avaliación, cando comenzou o confinamento e os alumnos comenzaron a 

traballar na casa. Ademáis dese material, que agora serve para revisar a 

parte teórica que está explicada neles, os alumnos teñen un cuadernillo 

extra que contén exercicios de reforzó e repaso de todo o visto nas 

avaliacións anteriores, e que supón o material da terceira avaliacaión. Poden 

responder directamente nese material ou facelo na libreta de clase. 

 Nesta avaliación, como nas anteriores, os alumnos deben ler un libro, 

proposto con anterioridade, que poden ler en formato papel ou dixital.  

Os alumnos que teñen a materia pendente do curso anterior, teñen un 

caderno con fotocopias de actividades de repaso da 2ª parte da materia, que 

lles foi entregado no mes de xaneiro, para que foran realizando antes do 

exame. Deberán entregalo para aprobar esta parte da materia. 

3º e 4ºESO 

 
Os materiais e recursos utilizados nesta avaliación básicos son un ordenador e conexión 

a Internet. Ademáis utilizamos outros relacionados con estes como as ferramentas de 

Google: “Classroom”, “Meet”, o correo do dominio “iesillaons”, un buscador para as 

páxinas recomendadas para a búsqueda de información, un teléfono ou un programa para 

a edición de vídeos  (para o traballo trimestral) e o libro de lectura trimestral en versión 

papel ou dixital. 

 

 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

A información trasladarase ao alumnado e ás familias, a través da páxina web do instituto, e dos 

distintos mecanismos utilizados polas profesoras ( tablón do Classroom, videochamadas 

semanais  ou teléfono, segundo o caso). 

Publicidade Publicación na páxina web do centro e no taboleiro do centro educativo. 
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