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1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

LGB1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa, o tema, as ideas principais e os 
datos relevantes de diferentes textos orais dos 
medios de comunicación (crónicas, reportaxes e 
documentais) e elaborar esquemas e resumos. 

LGB1.1.1 - Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa de textos orais de carácter informativo propios dos 
medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e 
documentais). 

2º-LGB1.1.2 - Traslada a información relevante de discursos orais dos 
medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

LG- B1.6 B1.6. Producir textos orais, en 
intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección 

2º-LGB1.6.1 - Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

2º-LGB1.6.2 - Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 

LG- B1.8 B1.8. Participar activamente en 
situación propias do ámbito educativo e de 
interese para o alumnado que xeren intercambio 
de opinión. 

2º-LGB1.8.1 - Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con 
respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 

LG-B2.3. Comprender e interpretar, en formato 
papel ou dixital, textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

2º-LGB2.3.1 - Comprende e interpreta textos propios dos medios de 
comunicación (noticias). 

2º-LGB2.3.2 - Localiza a información destacada de textos propios dos 
medios de comunicación: portadas e titulares. 

LG- B2.6 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura que permita identificar usos 
lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas 
de acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes 
expresadas. 

2º-LGB2.6.2 - Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

2º-LGB2.6.3 - Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. 

LG- B2.7 B2.7. Ler en voz alta co dicción, 
entoación e ritmo adecuados á situación 
comunicativa e á súa función. 

2º-LGB2.7.1 - Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de puntuación) á situación comunicativa e á 
función da mensaxe. 

LG- B2.8 B2.8. Usar procedementos de 
planificación e revisión para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección 
dos contidos nas relacións internas e externas do 
texto. 

2º-LGB2.8.1 - Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e 
estruturar o texto. 

2º-LGB2.8.2 - Adecúa as súas producións ao rexistro formal e 
educativo. 

2º-LGB2.8.4 - Usa os signos de puntuación do texto en relación coa 
organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a 
distribución e ordenación das ideas expresadas). 

2º-LGB2.8.5 - Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras 
ortográficas e morfolóxicas. 

LG- B2.9 B2.9. Producir, en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 

2º-LGB2.9.1 - Produce textos propios da vida cotiá e das relacións 
persoais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en 
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sociais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros. 

foros. 

LG- B2.10 B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo (noticias). 

2º-LGB2.10.1 - Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios 
dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

LG- B2.12 B2.12. Producir e sintetizar, en formato 
papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións e descricións. 

2º-LGB2.12.1 - Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e 
descritivos. 

2º-LGB2.12.2 - Sintetiza e resume narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido. 

LG- B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que 
regulan os textos orais e escritos. 

2º-LGB3.4.1 - Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 

LG- B3.5 B3.5. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

2º-LGB3.5.1 - Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

LG- B3.6 B3.6. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

2º-LGB3.6.1 - Analiza e usa correctamente a puntuación para a 
cohesión textual. 

LG- B3.7 B3.7. Recoñecer as clases de palabras, 
a estrutura de substantivos e verbos e a súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais 

2º-LGB3.7.1 - Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas 
verbais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 

LG- B5.1 B5.1. Ler con regularidade obras 
literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos e valorar o uso dos elementos propios 
de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe. 

2º-LGB5.1.1 - Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 
á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos. 

LG- B5.5 B5.5. Comparar textos pertencentes a 
diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 
formais.. 

2º-LGB5.5.1 - Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma 
formais. 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

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

2º-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. 

2º-LCLB1.2.2 – Retén información relevante e extrae informacións 
concretas. 

2º-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.). 

B1.6. Participar e valorar a intervención en 
debates, coloquios e conversas espontáneas 

2º-LCLB1.6.2 - Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as 
conversas orais axustándose á quenda de palabra, respectando o 
espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as 
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demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida. 

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

2º-LCLB2.4.1 - Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores.) e redacta borradores de escritura. 

2º-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. 

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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

2º-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. 

B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade 
lingüística, con especial atención á realidade 
galega. 

2º-LCLB3.8.1 - Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia 

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. 

2º-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. 

2º-LCLB4.3.1 - Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as. 

2º-LCLB4.3.2 - Le en voz alta modulando, adecuando a voz, 
apoiándose en elementos da comunicación non verbal e potenciando 
a expresividade verbal. 

B4.4. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

2º-LCLB4.4.1 - Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

ÁREA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

B1.1. Localizar espazos xeográficos e lugares 
nun mapa ou nunha imaxe de satélite, utilizando 
datos de coordenadas xeográficas 

2º-XHB1.1.1 - Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de 
España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas 

B1.2. Ter unha visión global do medio físico de 
España e de Galicia, e das súas características 
xerais. 

2º-XHB1.2.1 - Enumera e describe as peculiaridades do medio físico 
español e galego. 

B1.3. Situar no mapa de España as unidades e os 2º-XHB1.3.1 – Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 



2º ESO PMAR. ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL 

elementos principais do relevo peninsular, así 
como os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos 

español. 

2º-XHB1.3.2 - Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico 
de España. 

B1.4. Situar no mapa de Galicia as unidades e os 
elementos principais do relevo, así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 

2º-XHB1.4.1 - Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo 
galego. 

2º-XHB1.4.2 - Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico 
de Galicia 

B1.5. Coñecer e describir os grandes conxuntos 
bioclimáticos que conforman o espazo xeográfico 
español e galego. 

2º-XHB1.5.1 – Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos 
bioclimáticos de España. 

2º-XHB1.5.3 - Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia. 

B3.7. Describir a nova situación económica, 
social e política dos reinos xermánicos. 

2º-XHB3.7.1 - Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do 
Imperio Romano coas dos reinos xermánicos. 

B3.8. Explicar a organización feudal e as súas 
consecuencias. 

2º-XHB3.8.1 - Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre 
señores e campesiños 

B3.9. Analizar a evolución dos reinos cristiáns e 
musulmáns, nos seus aspectos 
socioeconómicos, políticos e culturais. 

2º-XHB3.9.1 - Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior 

A coincidencia dos currículos de Lingua Galega e Literatura e de Lingua Castelá e Literatura en aspectos referidos á práctica 
da linguaxe en xeral, permite programar de xeito integrado os estándares comúns imprescindibles a para superar a materia. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

‐ Procedemento 1 (P1): observación directa a través de intercambios comunicativos por correo 
electrónico e telefónico. 

‐ Procedemento 2 ( P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto (produción de textos). 
‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e grao de elaboración 

das mesmas. 

Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas e 
actividades propostas. 

‐ Instrumento 2 (I2): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na entrega das tarefas 
e grao de comunicación a distancia e seguimento da participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

‐ Instrumento 3 (I3): rúbricas para valorar o produto ofrecido. 

Cualificación 
final 

A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de adquisición das 
competencias correspondentes e a consecución do mínimo establecido para os estándares 
imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á nota media entre a primeira e a 
segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a segunda avaliación. 

O alumnado que teña a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa será fornecido cunha serie de tarefas 
enfocadas especificamente á súa recuperación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba escrita no 
mes de setembro segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un mecanismo de 
recuperación da materia de forma telemática.  
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Alumnado 
con materia 
pendente 

O alumnado con materia pendente é avaliado a través da realización de actividades sobre os 
estándares correspondente á 1ª e 2ª avaliación. 

No caso de non acadar unha cualificación media positiva por este sistema, proporanse tarefas 
específicas de recuperación para superar a materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación)  

Actividades Durante o período de suspensión das clases presenciais realízanse actividades de repaso e reforzo dos 
estándares imprescindibles da 1ª e da 2ª avaliación.  

Prestarase especial atención á comprensión lectora e á expresión escrita co fin de contribuír ao dominio 
das destrezas lingüísticas básicas. 
As principais actividades propostas son: 

 Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos relacionados coa lectura 
e comprensión textual, especialmente os textos narrativos, descritivos, expositivos e xornalísticos. 

 Actividades e produción de textos de diversa tipoloxía especialmente sobre os textos narrativos, 
descritivos, expositivos e xornalísticos. 

 Actividades sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e léxico- semántica).  
 Actividades teóricas e prácticas de repaso dos estándares imprescindibles de Xeografía e Historia 

 Tarefas de recuperación para o alumnado que ten suspensa a primeira e/ou segunda avaliación.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 
e sen 
conectividade) 

Para facilitar a conectividade, as primeiras actividades foron distribuídas a través da páxina web do 
instituto (no apartado creado para este fin durante o período de suspensión das clases presenciais). 
Posteriormente, trasladáronse á Aula Virtual, medio no que se pon á disposición do alumnado tanto as 
actividades propostas, coma as cuestións teóricas, as explicacións e o material de apoio necesario para 
a súa realización. 

Debido á falta de estratexias do alumnado para facer a entrega das tarefas na aula virtual, esta realízase 
fundamentalmente a través de fotografías enviadas dende o correo electrónico dos familiares ou por 
medio do wasap. 

Nalgún caso emprégase case de xeito exclusivo o wasap para enviar e recibir as tarefas, e as chamadas 
telefónicas para realizar as explicacións e resolución de dúbidas.  

As actividades propostas adáptanse ás características educativas do alumnado e realízanse plans de 
traballo en colaboración co Departamento de Orientación. 

Mantense o contacto telefónico constante co alumnado e coas familias. 

Aplicamos a metodoloxía máis activa que esta situación nos permite. 

Para aquel alumnado sen conexión, a través da información subministrada polo centro e as persoas 
titoras, e en colaboración co Departamento de Orientación, prepararanse plans específicos de 
recuperación e de reforzo atendendo ás necesidades e contexto particular.  

Materiais e 
recursos 

 Na Aula Virtual (plataforma Moodle), achéganse actividades e materiais en formato electrónico. 
 Correo electrónico.  
 Material teórico e práctico elaborado pola profesora. Selección de textos de tipoloxía diversa. 
 Materiais en rede. 

4. Información e publicidade  

Información ao 
alumnado e ás familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas canles 
habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


