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1. INTRODUCIÓN.
O Real decreto 1631/2006, que determina as ensinanzas mínimas correspondentes á educación
secundaria obrigatoria establece, seguindo as propostas da Unión Europea, que as ensinanzas ordenadas nel
deben orientarse ao logro das competencias básicas, imprescindibles para a realización persoal, para exercer a
cidadanía activa, para incorporarse á vida social e laboral dun xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver
unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.

2.

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN.

Na educación secundaria obrigatoria para persoas adultas o ámbito de comunicación toma como
referente os aspectos básicos do currículo relativos ás materias de lingua castelá e literatura, lingua galega e
literatura e a primeira lingua estranxeira. Desde este punto de partida, o ámbito de comunicación conforma
unha proposta curricular coherente, integrada e orientada ao desenvolvemento das competencias
comunicativas das persoas adultas e aodesenvolvemento das súas capacidades intelectuais e afectivas coa
finalidade de que lles permita a súa inserción activa e responsable na sociedade e o seu desenvolvemento
persoal.
Esta organización do currículo fomentará así a autonomía do alumnado na aprendizaxe, a competencia
plurilingüe e pluricultural, a dimnensión interculturale a estruturación e organización do propio pensamento,
por seren todos os aspectos que redundan nunha aprendizaxe máis efectiva.
Dentro deste ámbito preséntase o estudo coordinado das dúas linguas da nosa comunidade para
conseguir unha competencia plena en ambas, favorecer a actitude positiva cara a elas e economizar esforzos
no proceso de ensino-aprendizaxe.
Os obxectivos do ámbito de comunicación só se poden acadar desde a perspectiva dese enfoque
integrador das linguas. Existe unha serie de aprendizaxes que son transferibles entre as materias que
conforman o ámbito, como son os aspectos relacionados coa competencia pragmática, a competencia textual,
a construción de conceptos sobre o funcionamento das linguas ou o desenvolvemento de actitudes positivas de
tipo lingüístico. Convén recalcar, de calquera xeito, que partir dunha organización integradora e converxente
das materias neste ámbito de comunicación non significa esquecer a existencia de aspectos específicos de cada
unha das materias integradas no ámbito, sen perder nunca de vista o obxectivo de conseguir unha mesma
competencia lingüística doalumnado na lingua galega e na lingua castelá. A integración das materias
lingüísticas no ámbito faise necesaria especialmente no caso da aprendizaxe de persoas adultas se temos en
conta que os coñecementos iniciais na primeira lingua funcionan como preconceptos na aprendizaxe das
segundas, e que as operacións cognoscitivas que facilitan o descubrimento e o desenvolvemento lingüístico
son comúns en todas elas, polo que se poden e se deben desenvolver ao mesmo tempo nos diferentes
momentos do ensino para obter un efecto de reforzo. Ademais, o modelo metalingüístico empregado nas
distintas linguas deberá de ser común para evitar interferencias entre os distintos procesos de aprendizaxe.
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3.

O ÁMBITO DE COMUNICACIÓN E AS COMPETENCIAS CLAVES.

A competencia plurilingüe formúlase como un aspecto esencial para a protección e o desenvolvemento
da nosa herdanza lingüística, e como fonte de enriquecemento mutuo. Esta competencia permítelle ao
alumnado adulto relacionar, de modo significativo, as distintas culturas a que ten acceso mediante os seus
coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor comprensión delas. As competencias lingüística e cultural de
cada lingua quedan modificadas mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear así unha consciencia,
unhas destrezas e unhas capacidades interculturais.
Tendo en conta o seu carácter integrador, o ámbito de comunicación participa tamén no
desenvolvemento de todas as competencias básicas da educación secundaria. Se o ámbito de comunicación se
orienta á adquisición de destrezas que permitan o uso pleno das linguas nun amplo abano de contextos, é
evidente que constitúe o ámbito privilexiado para o progreso da competencia en comunicación lingüística en
toda a súa extensión. Pero, ademais, garda unha relación moi estreita con outras competencias básicas.
Así sucede coa competencia social e cidadá. Desde este ámbito de comunicación facilítase, a través do
traballo con diferentes tipos de textos e situacións de comunicación, a aproximación crítica á realidade, e o
coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos das persoas, permitíndolles a súa promoción
e integración social. O traballo das destrezas lingüísticas prepara para compartir e respectar saberes e
referencias culturais. Ademais, redunda na mellora da práctica das normas sociais de convivencia,
especialmente no emprego da negociación para chegar a acordos, favorecendo igualmente a promoción e a
integración social das persoas adultas.
En canto á competencia no tratamento da información dixital, a súa relación co ámbito de comunicación
realízase por dúas vías: dunha banda, cómpre aprender a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en día se
presentan en soportes variados e que lles permiten ao alumnado adulto mellorar as súas habilidades e
competencias para obter información: dicionarios, correctores ortográficos, enciclopedias, xornais dixitais, ou
outras de caracter literario (bibliotecas virtuais, catálogos de publicacións, etc.). Doutra banda, a lingua
mesma é unha ferramenta con que os adultos nos enfrontamos á crecente cantidade de información de que se
dispón. A través dela seleccionamos, analizamos criticamente, organizamos e sintetizamos esa información
para o noso coñecemento.
Disponse de competencia cultural e artística se se crean, comprenden, aprecian e valoran con criterio
esas manifestacións culturais e artísticas e se o individuo é quen de emocionarse e gozar coa lectura.
En canto á competencia para aprender a aprender, desenvólvese ao contribuír a linguaxe á estruturación
do pensamento e ao control da aprendizaxe, á interpretación das informacións lingüísticas, á exposición e
conclusións sobre tarefas, etc. A autonomía, como eixe central no proceso de aprendizaxe, e a iniciativa
persoal promóvense desde o ámbito de comunicación co contacto activo e continuo con distintos espazos de
comunicación: a intervención en situacións reais, a lectura de obras literarias que estimulen e fomenten a
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creatividade; o uso progresivamente autónomo dos medios de comunicación social, das tecnoloxías da
información e da comunicación (TIC) para aprender a manter unha actitude crítica ante as mensaxes recibidas;
a localización e selección de información, o fomento da autoestima lingüística, etc. Pero, ademais, o propio
traballo da linguaxe é clave na análise de problemas, na elaboración de plans e na toma de decisións.
4. OBXECTIVOS XERAIS.
1. Coñecer, respectar e valorar a realidade plurilingüe e cultural de España, de Europa e do mundo
actual, facerse consciente da riqueza que representan as linguas do Estado e as súas variedades lingüísticas e
entender as situacións que provocan o contacto de linguas.
2. Comprender as circunstancias que condicionaron a historia social da lingua galega, afirmándoa como
propia de Galicia, así como as que condicionan o seu uso actualmente, de xeito que se estea en disposición de
superar as que supoñen obstáculos para o seu emprego en calquera contexto e situación.
3. Comprender discursos orais e escritos nas linguas galega e castelá nos diversos contextos da
actividade sociocultural, persoal e académica; interpretalos cunha actitude crítica, aplicando a súa
comprensión a novas situacións de aprendizaxe. Na lingua estranxeira, os textos estarán referidos a asuntos da
vida cotiá, serán de estrutura sinxela e clara, e nunha variedade de lingua estándar e os textos orais serán
articulados a unha velocidade lenta e con claridade, e sempre que as condicións acústicas sexan boas e a
mensaxe non estea distorsionada.
Desenvolver, nas linguas galega e castelá, a capacidade de construír un discurso oral e escrito,
coherente, creativo e adecuado aos distintos contextos da actividade social, laboral e cultural, de acordo coas
diferentes situacións comunicativas, integrando os recursos expresivos lingüísticos e non lingüísticos.
Na lingua estranxeira, os textos serán breves, referidos a asuntos da vida cotiá e, no caso da lingua oral,
comunicaranse de forma comprensible, aínda que resulten evidentes o acento estranxeiro, as pausas, e sexa
necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación dos interlocutores para manter a comunicación.
5. Adquirir conceptos lingüísticos xerais, reflexionar sobre os elementos formais e mecanismos das
linguas nos planos fonolóxico, morfosintáctico, léxico-semántico e textual.
6. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre as linguas e as normas do uso lingüístico para
comprender textos orais e escritos, para escribir e falar con adecuación, coherencia, cohesión e corrección,
tanto en galego como en castelán, e para tomar consciencia dos propios sentimentos e ideas e favorecer o
control da propia conduta.
7. Adquirir as habilidades, actitudes e coñecementos necesarios que favorezan utilizar criticamente e
con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e as TIC para obter, valorar,
seleccionar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información relacionada coa vida cotiá, académica e
laboral.
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8. Coñecer e empregar as normas que rexen o intercambio social das linguas e daquelas normas
socioculturais que regulan a comunicación nos diferentes contextos, evitando estereotipos lingüísticos que
supoñan xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou sexistas.
9. Desenvolver os coñecementos, hábitos, habilidades e actitudes que fan posible a lectura de textos
literarios, en galego e en castelán, como fonte de pracer, de enriquecemento, de coñecemento do mundo e do
patrimonio cultural.
10. Adquirir as habilidades, as actitudes e os coñecementos necesarios para unha interpretación crítica
as mensaxes dos medios de comunicación de masas e da publicidade, especialmente das que teñen relación
coa vida cotiá e laboral.
5. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS.
O modelo de ensino-aprendizaxe da lingua deberá partir dunha concepción práctica da competencia
comunicativa, entendida como a capacidade de uso do idioma, e que abrangue as competencias lingüísticas,
sociolingüísticas e pragmáticas.
Este proceso de ensino-aprendizaxe orientado á acción debe ser concretado e reinterpretado segundo as
necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos fundamentais:
Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación. Integración das
destrezas ou actividades comunicativas.
Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais.
Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos recursos lingüísticos que fagan
posible a acción na lingua.
A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou simuladas en
que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e avaliador das actividades comunicativas. A
súa función será a de orientar, estimular, prestar a súa experiencia e aconsellar, pero serán os alumnos os que
deberán asumir a responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do grupo e co
profesor para conseguir os obxectivos propostos e desenvolver a súa capacidade de aprendizaxe autónoma. O
alumno convértese en protagonista da súa aprendizaxe e ten un papel activo na aula: deduce, propón, valora as
propias dificultades, solicita axuda e avalía os diferentes recursos. O alumnado é o responsable da súa
aprendizaxe e de afrontala de maneira autónoma. E para os alumnos aprenderen a aprender e chegaren a un
uso adecuado da lingua obxecto de estudo, o profesor presentará tarefas e experiencias de aprendizaxe
significativas, creando contextos que estimulen o interese dos alumnos na aprendizaxe e na utilización da
lingua albo, e a sensibilidade para as culturas en que se fala a lingua que están a perfeccionar ou aprender; que
fomenten a confianza en si propios, que aumenten a motivación para aprender dentro e fóra da aula e que
desenvolvan a súa capacidade para planificar, autoavaliarse e aprender de xeito autónomo e independente.
Estas tarefas serán deseñadas a partir dos obxectivos que se pretendan acadar, e serán tamén comunicativas,
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para ofrecer ao alumnado a oportunidade de utilizar a lingua en situacións reais de comunicación. Os materiais
empregados nesas tarefas serán preferentemente auténticos, para facer que o alumno perciba a lingua como un
verdadeiro instrumento de comunicación.
O alumnado deberá familiarizarse coas estratexias de planificación, execución, control e reparación, así
como cunha serie de procedementos discursivos xerais e específicos para cada destreza de comunicación.
Dese xeito, fomentarase a autonomía do alumnado e poderá aproveitar ao máximo todas as ocasións para
mellorar a propia capacidade de comunicación tanto na aula como fóra dela, levando a cabo eficazmente as
tarefas correspondentes.
A avaliación, que en todo caso debe ser sempre coherente cos obxectivos, contidos e criterios de
avaliación e definida nas programacións didácticas pertinentes, debe ser entendida como un instrumento que
valore o uso axeitado da lingua fronte ao coñecemento do seu sistema teórico ou da simple corrección formal.
No que se refire aos aspectos específicos do ensino da lingua estranxeira, é preciso facer referencia de
novo ao documento citado Marco común europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino,
avaliación, que insiste en que a aprendizaxe de idiomas debe partir do principio fundamental de que a lingua é
sobre todo un vehículo de comunicación.
6. MATERIAIS E RECURSOS MÓDULOS 3 E 4 DA ESA.
Empregarase como material fundamental as presentacións e fotocopias facilitados pola profesora a
través da aula virtual, plataforma que suporá o medio de comunicación co alumando, facilitando así unha
posible transición a unha ensinanza telemática.
Poderanse empregar tamén recursos dixitais (páxinas web) para o traballo autónomo do alumnado.
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7. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE AVALIACIÓN.
7.1. MÓDULO 3 DA ESA.
Obxecti
Contidos
vos

b
g
h
j
p

a
b
c
g
a
b
c
d
f
g
n

a
b
f
g
p

Criterios de avaliación

B1.1. Comprensión,
interpretación e
B1.1. Comprender, interpretar e
valoración de textos orais valorar textos orais expositivos e
expositivos e
argumentativos.
argumentativos.

B1.2. Desenvolvemento
de habilidades de escoita
cunha actitude de interese,
cooperación e respecto.
B1.3. Valoración das
producións orais emitidas
cunha fonética galega
correcta e actitude crítica
ante os prexuízos que se
poidan asociar a ela.

B1.4. Coñecemento, uso e
aplicación de técnicas e
estratexias necesarias para
falar en público.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución do estándar

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar
B1.1.1. Identifica as ideas principais e
Identifica as ideas principais Observación directa
secundarias dun texto oral expositivo ou
e secundarias dun texto.
argumentativo, formal ou informal, producido
na variante estándar ou en calquera das
variedades dialectais.

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

X

X
CCL

B1.1.2. Recoñece a intención comunicativa dos Recoñece a intención
textos.
comunicativo dos textos.

Observación directa

X

B1.1.3. Diferencia as explicacións dos
argumentos.

Diferencia explicación en
argumentos.

Observación directa

X

Emprega as normas de
cortesía na comunicación
oral

Observación directa

X

X

Observación directa

X

X

Rexeita os prexuízos sobre a Observación directa
lingua galega.

X

X

Usa a variante dialectal
propia

X

B1.2. Coñecer e usar as normas de
cortesía nas intervencións orais
B1.2.1. Coñece, aprecia e usa as normas que
propias e alleas, tanto espontáneas rexen a cortesía na comunicación oral.
como planificadas.

B1.3.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia
Aprecia a emisión dunha
galega correcta, recoñece os erros de produción pronuncia galega correcta.
oral e propón solucións para melloralas.

B1.3. Valorar as producións
emitidas cunha fonética galega
B1.3.2. Comprende, interpreta e rexeita os
correcta e actitude crítica ante os
prexuízos que se poidan asociar coa pronuncia
prexuízos que se poidan asociar a
da lingua galega.
ela.
B1.3.3. Usa a variante dialectal propia e asúmea
como a variedade habitual do seu contexto.

B1.4. Aplicar técnicas e
estratexias para falar en público,
en situacións formais ou
informais.

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Observación directa

X
CCL
CAA
CCL
CAA
CSC
CCL
CAA
CAA

B1.4.1. Elabora guións para organizar os
contidos de exposicións formais ou informais
breves.

Elabora guions para as súas Rúbrica de traballo
exposicións.
expositivo

X

B1.4.2. Participa con fluidez nas intervencións
orais espontáneas ou formais utilizando unha
linguaxe correcta e rica.

Participa nas intervención
orais de aula.

Observación directa

X

B1.4.3. Recoñece e avalía erros nos discursos

Recoñece os erros máis

Rúbrica de traballo

X

CCL
CCEC
CCL
CAA

X
CCL

X

CCL
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Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

orais propios e alleos e trata de evitalos.

graves dos discursos orais.

expositivo.

Participa en conversas
informais.

Observación directa

X

X

CCL
CSC
CSIEE
CCEC

Observación directa

X

X

CCL
CSC

Rúbrica de traballo
expositivo

X

Rúbrica de traballo
expositivo

X

Rúbrica de traballo
expositivo

X

b
c
f
g
h
j
p

B1.5.1. Participa en conversas informais nas
B1.5. Construción de
cales intercambia información e expresa a súa
textos expositivos e
B1.5. Producir textos expositivos opinión.
argumentativos adecuados
e argumentativos en diferentes
a distintos rexistros,
B1.5.2. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado a Utiliza o rexistro formal
rexistros.
coherentes e ben
cada situación comunicativa.
dentro da aula.
organizados.
Realiza exposicións orais
B1.5.3. Realiza exposicións educativas sinxelas.
sinxelas.

f
i

B1.6. Coñecemento e
aplicación, con axuda das
tecnoloxías da
información e da
comunicación, de técnicas
e estratexias para a
produción de textos orais
sobre temas de
actualidade.

B1.6. Coñecer e aplicar, con
axuda das tecnoloxías da
Emprega imaxes nas súas
información e da comunicación,
presentacións orais.
B1.6.2.
Emprega
as
tecnoloxías
da
información
técnicas e estratexias para realizar
e
da
comunicación
para
facer
de
maneira
visual
exposicións orais planificadas.
as súas presentacións máis claras e atractivas.

B1.7. Participación activa
e argumentada en debates
nos cales se expresen
opinións acerca dun tema
de actualidade.

B1.7.1. Desenvolve argumentos de forma
comprensible e convincente e comenta as
B1.7. Participar activamente e con contribucións das persoas interlocutoras.
argumentos en debates nos cales
se expresen opinións acerca dun B1.7.2. Aplica as normas que rexen a cortesía
na comunicación oral, respecta as quendas e as
tema de actualidade.
opinións alleas e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

a
b
c
f
g
j
p

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

Estándares de aprendizaxe

B1.6.1. Consulta os medios de información
dixitais para seleccionar contidos relevantes e
incorporalos ás súas producións.

B1.8.1. Identifica e describe os valores da
lingua oral como un instrumento útil na
B1.8. Valoración da
B1.8. Valorar a lingua oral como aprendizaxe, así como para relacionarse cos
lingua oral como un
un instrumento útil na
demais e enriquecerse como persoa.
instrumento de
aprendizaxe e nas relacións
aprendizaxe e de relación
sociais.
social.

Consulta os medios de
información para a
elaboración de traballos.

CAA

CCL
CD
CAA
CSIEE
CD
CCL
CSC

Desenvolve argumentos nas Observación directa
súas intervencións orais.

X

Respecta as normas de
cortesía nas intervencións
orais.

Observación directa

X

Comprende o valor do uso
da lingua oral.

Observción directa

CCL
CAA
X
CCL
CSC

X

X
CCL
CAA
CSC
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir
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Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

e
g
j

B2.1. Comparación de
textos literarios e non
literarios e diferenciación
de textos dos tres grandes
xéneros a partir dos seus
trazos característicos máis
xerais.

B2.1. Comparar textos literarios e
non literarios e diferenciar textos
dos tres grandes xéneros a partir
dos seus trazos característicos
máis xerais.

e
g
h

B2.2. Análise de textos
literarios, identificación
dos trazos dos subxéneros
e a funcionalidade dos
recursos retóricos.

B2.2. Analizar textos literarios,
B2.2.1. Analiza textos literarios, identifica os
identificar os trazos dos
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos
subxéneros e a funcionalidade dos
recursos retóricos.
recursos retóricos.

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

B2.1.1. Compara textos literarios e non
literarios e describe as súas diferenzas e
similitudes.

Diferencia textos literarios e Actividades escritas.
non literarios.

X

B2.1.2. Diferencia textos dos tres grandes
xéneros a partir dos seus trazos característicos
máis xerais.

Identifica os tres grandes
xéneros literarios.

Actividades escritas

X

Analiza textos literarios.

Actividades escritas

X

B2.3.1. Identifica as ideas principais e
secundarias dun texto expositivo ou
argumentativo.

e
f
g
h
j

B2.3. Comprensión,
interpretación e
valoración de textos
expositivos e
argumentativos.

a
e
f
g
h
i
j
p

B2.4. Produción de textos
expositivos e
argumentativos a partir da B2.4. Producir textos expositivos
información obtida na
e argumentativos.
biblioteca ou outras fontes
de documentación.

B2.4.1. Produce textos expositivos e
argumentativos elaborados a partir de
información obtida en bibliotecas e outras
fontes de información.

e
g
m

B2.5. Descrición e
B2.5. Describir e caracterizar os
caracterización dos trazos
trazos definitorios básicos da
definitorios básicos da
linguaxe cinematográfica.
linguaxe cinematográfica.

B2.5.1. Describe e caracteriza os trazos
definitorios básicos da linguaxe
cinematográfica.

a
f

B2.6. Uso dos recursos
B2.6. Usar os recursos que
que ofrecen as bibliotecas ofrecen as bibliotecas e as

B2.6.1. Aplica correctamente o sistema de
procura na biblioteca e nos buscadores da

B2.3. Comprender, interpretar e
valorar textos expositivos e
argumentativos.

Grao mínimo de
consecución do estándar

CCL

Identifica as ideas principais Actividades escritas.
e algunhas das secundarias Preguntas en probas
dun texto escrito.
escritas

X

B2.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos Recoñece a intención
textos.
comunicativa dos textos.

Actividades escritas

X

Diferencia explicación e
argumentos.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas

X

Produce textos expositivos e Actividades escritas.
argumentativos propios.

X

B2.3.3. Diferencia as explicacións dos
argumentos.

X

X
CCL
CAA

CCL
CD

Coñece a linguaxe
cinematográfica.

Observación directa

Busca e selecciona
información a través de

Observación directa

X
CCL
CCEC
X

CCL
CAA
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Obxecti
Contidos
vos
i

a
b
g
n

a
f
g
i

a
f
g
i

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

e as tecnoloxías da
información e da
comunicación para obter,
organizar e seleccionar a
información.

tecnoloxías da información e da
comunicación para obter,
organizar e seleccionar
información.

internet para obter, organizar e seleccionar
información.

B2.7. Actitude reflexiva e
crítica ante a lectura de
calquera tipo de texto para
detectar prexuízos e
discriminacións.

B2.7. Manifestar unha actitude
reflexiva e crítica ante a lectura de
calquera tipo de texto para
detectar prexuízos e
discriminacións.

B2.8 Planificación,
produción e revisión do
texto con adecuación,
coherencia, cohesión e
respecto polas normas
morfolóxicas, ortográficas
e tipográficas.

B2.9. Utilización das
tecnoloxías da
información e da
comunicación para
organizar os contidos,
mellorar a presentación e
corrixir erros.

B2.8. Planificar producir e revisar
textos con adecuación,
coherencia, cohesión e con
respecto polas normas
morfolóxicas, ortográficas e
tipográficas.

B2.9. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación
para organizar os contidos,
mellorar a presentación e corrixir
as producións escritas.

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

internet.

CD

B2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo Expresa posturas de acordó Actividades escritas
e desacordo sobre aspectos parciais ou globais ou desacordo coas ideas dun
dun texto.
texto.

X

B2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que
transmiten prexuízos ou mensaxes
discriminatorias.

X
CCL

Evita usos lingüísticos que
supoñan prexuízos.

Observación directa

X

X

B2.8.1. Planifica a composición dos escritos en Elabora esquemas antes de
función do tipo de texto e da situación
crear un texto.
comunicativa para redactar textos adecuados,
coherentes e ben cohesionados.

Observación directa.

X

X

B2.8.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, Redacta borradores dos seus Observación directa.
árbores ou mapas conceptuais para planificar e textos.
organizar os seus escritos.

X

B2.8.3. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado
en función da situación comunicativa e do
ámbito de uso.

CCL
CAA

Emprega a lingua formal
dentro da aula.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B2.8.4. Usa elementos lingüísticos e discursivos Crea textos coherentes e
para alcanzar a coherencia e cohesión internas cohesionados.
do texto.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B2.8.5. Revisa os textos para resolver
dificultades de contido e de forma.

Observación directa

X

Rúbrica de traballo
expositivo

X

Revisa os seus textos.

Emprega ferramentas
B2.9.1. Usa as tecnoloxías da información e da teconolóxicas na
comunicación (procesadores de textos e
elaboración dos seus
correctores ortográficos) para organizar os
traballos.
contidos, mellorar a presentación e facilitar a
corrección dos textos escritos.

CCL
CSC

CCL
CSC
CCL

X

CCL
CAA

CCL
CD

10

Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución do estándar

Bloque 3: Funcionamento da lingua
B3.1. Coñecemento,
Escribe con corrección
aplicación e valoración
B3.1. Aplicar e valorar as normas B3.1.1. Aplica correctamente as normas
ortográfica e morfolóxica.
das normas ortográficas e ortográficas e morfolóxicas das
ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e
morfolóxicas das linguas linguas galega e castelá.
castelá.
galega e castelá.
e
g
i

B3.2. Análise e uso
reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión
sintáctica e textual.

B3.2. Analizar e usar
correctamente a puntuación, de
acordo coa cohesión sintáctica e
textual.

B3.3. Análise e uso
B3.3. Analizar e usar
reflexivo da acentuación, correctamente as normas de
especialmente a diacrítica. acentuación.

e
f
g

B3.4. Recoñecemento e
identificación das
categorías gramaticais.

B3.4. Aplicar os coñecementos
sobre as distintas categorías
gramaticais na elaboración de
textos escritos e orais.

B3.5. Recoñecemento da
estrutura de substantivos,
adxectivos e verbos e da
súa caracterización
morfolóxica para a
mellora da comprensión e
produción textuais.

B3.5. Recoñecer a estrutura de
substantivos, adxectivos e verbos
e da súa caracterización
morfolóxica para mellorar a
comprensión e produción textuais.

B3.6. Recoñecer e identificar os
B3.6. Coñecemento,
trazos característicos da categoría
tipoloxía e caracterización gramatical dos determinantes,
dos determinantes.
explicando os seus usos e valores
nos textos.

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.2.1. Analiza e usa correctamente a
puntuación de acordo coa cohesión textual e
sintáctica.

Puntúa textos
adecuadamente.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.2.2. Revisa os textos para puntuar
correctamente.

Revisa a puntuación dos
seus textos.

Observación directa

X

X

Acentúa correctamente os
seus textos.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.4.1. Produce textos orais e escritos de
Produce textos orais e
diferentes xéneros cun correcto uso das distintas escritos de diferentes
categorías gramaticais.
xéneros.

Actividades orais e
escritas

X

X

B3.4.2. Identifica e explica os usos e valores
das categorías gramaticais relacionándoos coa
intención comunicativa e a tipoloxía textual.

Identifica as categorías
gramaticais dun texto.

Actividades escritas

X

X

Identifica adxectivos,
substantivos e verbos nos
textos.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

X

Identifica os determinantes Actividades escritas.
B3.6.1. Identifica e explica os usos e valores
nos textos.
Preguntas en probas
dos determinantes, relaciona a súa presenza coa
escritas.
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así
como con outros compoñentes.

X

B3.3.1. Analiza e usa correctamente as normas
de acentuación.

B3.5.1. Coñece e utiliza adecuadamente
substantivos, adxectivos e formas verbais na
comprensión e produción de textos orais e
escritos.

CCL

CCL
CAA
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Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

B3.7. Recoñecer e identificar os
B3.7. Coñecemento,
trazos característicos da categoría
caracterización e tipoloxía gramatical dos pronomes e
dos pronomes.
explicar os seus usos e valores nos
textos.

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Identifica os pronomes nun Actividades escritas.
B3.7.1. Identifica e explica os usos e valores
texto.
Preguntas en probas
dos pronomes e relaciona a súa presenza coa
escritas.
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así
como con outros compoñentes.

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave
X

B3.8. Coñecemento,
caracterización e tipoloxía
do adverbio e das
locucións adverbiais.

B3.8.1. Identifica e explica os usos e valores
Identifica os adverbios nun Actividades escritas.
B3.8. Recoñecer e identificar os
dos adverbios e das locucións adverbiais e
texto.
Preguntas en probas
trazos característicos da categoría
relaciona a súa presenza coa intención
escritas.
gramatical do adverbio e explicar
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con
os seus usos e valores nos textos.
outros compoñentes.

X

B3.9. Recoñecemento,
observación, uso e
explicación dos diferentes
conectores textuais.

B3.9. Recoñecer en textos de
B3.9.1. Identifica e usa distintos tipos de
diversa índole e usar nas
conectores que lle proporcionan cohesión a un
producións propias orais e escritas
texto.
os diferentes conectores textuais.

Identifica os conectores dun Actividades escritas.
texto.
Preguntas en probas
escritas.

X

Identifica sinonimia e
antonimia.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas-

X

Emprega un vocabulario
axeitado á situación de
comunicación.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

Recoñece os principais
elementos na formación da
lingua galega.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas

X

B3.10.1. Identifica e explica as relacións
B3.10. Reflexión e
B3.10. Reflexionar e explicar as semánticas: sinonimia e antonimia.
explicación das relacións
relacións semánticas: sinonimia e
semánticas: sinonimia e
B3.10.2. Emprega un vocabulario amplo e
antonimia.
antonimia.
preciso utilizando os recursos proporcionados
pola sinonimia.

X
CCL

Bloque 4: Lingua e sociedade
e
g
m
n

B4.1. Recoñecer os principais
B4.1. A orixe e formación
B4.1.1. Recoñece os principais elementos na
elementos na orixe e formación da
da lingua galega.
orixe e formación da lingua galega.
lingua galega.

e
g
i
m
n

B4.2. Etapas da historia
social da lingua galega
desde os seus inicios ata
1916 e análise e
comprensión das causas e
consecuencias dos feitos
máis relevantes.

B4.2 Identificar as causas e
consecuencias dos feitos máis
relevantes da historia social da
lingua galega desde os seus
inicios ata 1916.

CCL

Coñece polo menos a
Actividades escritas.
B4.2.1. Recoñece os acontecementos relevantes
metade dos acontecementos
da historia social da lingua galega desde os seus
relevantes da historia social
inicios ata 1916.
da lingua galega ata 1916.

X

Coñece algunhas das causas Actividades escritas
B4.2.2. Identifica as causas e consecuencias dos
e consecuencias dos feitos
feitos máis relevantes da historia social da
da historia social da lingua
lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
galega ata 1916.

X

CCL
CSC
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Obxecti
Contidos
vos

b
c
d
f
g
m
n

Criterios de avaliación

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

B4.2.3. Interpreta gráficos, táboas, textos e
información dos medios e das tecnoloxías da
información e da comunicación, relacionados
coa historia social da lingua galega desde os
seus inicios ata 1916.

Interpreta textos
relacionados coa historia
social da lingua galega ata
1916.

Observación directa

B4.3.1. Coñece a lexislación que regula os
dereitos lingüísticos individuais e colectivos.

Le textos sobre a lexislación Actividades escritas
lingüística.

X

B4.3.2. Coñece a lexislación que regula a
utilización do galego e a súa promoción nos
diferentes ámbitos.

Le textos sobre a lexislación Actividades escritas
lingüística.

X

Detecta prexuízos na
práctica lingüística.

X

Estándares de aprendizaxe

B4.3. Situación
sociolingüística e legal
das linguas de España.

B4.3. Coñecer e describir a
situación sociolingüística e legal
das linguas de España.

B4.4. Prexuízos
lingüísticos.

B4.4.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e
B4.4 Identificar os prexuízos
analiza a presenza de prexuízos cara á lingua
lingüísticos e analizar a situación
galega na súa práctica lingüística e na do seu
persoal en relación a eles.
contorno.

X
CCL
CSC
CD

CCL
CSC

Observación directa

Bloque 5: Educación literaria
Identifica os principais
B5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos
periodos literarios das
B5.1. Identificar e comprender as das literaturas en galego e en castelán desde as literaturas en galego e
súas orixes ata o século XX.
distintas épocas e períodos das
castelán.
literaturas en galego e en castelán
Sinala nun texto algún trazo
desde as súas orixes ata o século B5.1.2. Sinala os principais trazos
característicos dos distintos períodos das
característico do periodo
XX.
literaturas galega e castelá desde a Idade Media literario ao que pertence.
ata o século XX.

e
g
m
n

B5.1. Identificación e
comprensión das distintas
épocas e períodos das
literaturas en galego e en
castelán desde as súas
orixes ata o século XX.

a
d
e
g
h
i
m
n

B5.2. Seleccionar, ler e comentar
B5.2. Selección, lectura de xeito autónomo textos
autónoma e comentario de representativos das literaturas en
textos representativos das galego e en castelán desde a Idade
literaturas en galego e en Media ata o século XX e
castelán desde a Idade
relacionar o seu contido co
Media ata o século XX.
contexto histórico, cultural e
sociolingüístico de cada período.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas

X

X

Actividades escritas

X

X

Le textos representativos da Actividades escritas
literatura galega e castelán
B5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, dende a Idade Media ata o
textos representativos das literaturas en galego e século XX.
en castelán desde a Idade Media ata o século
XX para a súa lectura.

X

X

B5.2.2. Le e comenta de xeito autónomo obras
ou textos representativos das literaturas en
galego e en castelán desde a Idade Media ata o

X

X

Le textos representativos
das literaturas galega e
castelán, dende a Idade

CCL

Actividades escritas
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Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

século XX, resume o seu contido, sinala os seus Media ata o secúlo XX.
trazos característicos definitorios e relaciónaos
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período correspondente.
B5.2.3. Compara textos literarios dunha mesma Compara textos literarios
época ou período ou de diferentes épocas e
sinalando similitudes e
períodos atendendo aos seus principais
diferenzas.
contidos, sinala os seus trazos definitorios e
ponos en relación co contexto histórico, cultural
e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s)
período(s).
d
e
g
h
m
n

B5.3. Lecturas expresivas
e comprensivas, audicións
e lecturas dramatizadas de
textos narrativos,
poéticos, teatrais e
ensaísticos representativos
das literaturas en galego e
en castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

a
b
e
g
i
m

B5.4. Elaboración de
traballos individuais e/ou
en grupo, nos cales se
describan e analicen
textos literarios
representativos das
literaturas en galego e en
castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.4. Elaborar traballos
individuais e/ou en grupo, nos que
se describan e analicen textos
representativos das literaturas en
galego e en castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

a
e
f
i

B5.5. Consulta de fontes
de información e
familiarización coas
tecnoloxías da
información e da
comunicación para a

B5.5. Consultar fontes de
información e familiarizarse cos
recursos das tecnoloxías da
información e da comunicación
para a realización de traballos e
cita axeitada destas.

B5.3. Ler expresiva e
comprensivamente, realizar
audicións e ler dramatizadamente
textos narrativos, poéticos, teatrais
e ensaísticos das literaturas en
galego e en castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

B5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou
dramatizadamente textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos das
literaturas en galego e en castelán desde a Idade
Media ata o século XX.

Actividades escritas

X

X

Le comprensivamente textos Observación directa
literarios dende a Idade
Media ata o século XX.

X

X

Elabora traballos sobre
temas literarios.

X

X

Actividades escritas

CCL

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou
colectivos, nos que se describen e analizan
textos representativos das literaturas en galego e
en castelán desde a Idade Media ata o século
XX.

B5.5.1. Consulta fontes de información para a Emprega fontes de
realización de traballos sinxelos e cita axeitada información para elaborar
destas.
os seus traballos.

Traballo de
exposición

X

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos Emprega a tecnoloxía na
das tecnoloxías da información e da
elaboración dos seus
comunicación para a realización de traballos
traballos.

Traballo de
exposición

X

CCL
CD
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Obxecti
Contidos
vos

Criterios de avaliación

realización de traballos e
cita axeitada destas.
a
g
h
m

B5.6. Creación ou
recreación de textos de
intención literaria partindo
das características dos
textos traballados na aula.

Temporali
Competen
zación
cias
1ª av 2ª av clave

Grao mínimo de
consecución do estándar

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Crea textos sinxelos con
intención literaria.

Actividades escritas

X

X

B5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como Desenvolve o gusto pola
instrumento de comunicación capaz de analizar expresión escrita.
e regular os propios sentimentos.

Observación directa

X

X

Estándares de aprendizaxe
sinxelos e cita axeitada destes.

B5.6. Crear ou recrear textos
sinxelos de intención literaria
partindo das características dos
textos traballados na aula.

B5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de
intención literaria partindo das características
dos textos traballados na aula.

CCL
CCEC

7.2. MÓDULO 4 DA ESA.
Obxec
tivos

Contidos

B1.1. Comprensión e
interpretación de textos
propios dos medios de
comunicación: a
información e a opinión.
d
e
h

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar
B1.1.1. Comprende o sentido global de textos
orais dos medios de comunicación audiovisuais,
identifica o propósito, a tese e os argumentos de
B1.1. Identificar a intención
comunicativa implícita e explícita, o noticias, debates ou declaracións, determina o
tema e recoñece a intención comunicativa do
tema, a idea principal e as
secundarias, a tese e os argumentos falante.
de textos propios dos medios de
B1.1.2. Analiza criticamente tanto a forma
comunicación.
como o contido de noticias e debates
procedentes dos medios de comunicación e
recoñece a validez dos argumentos.

B1.2.1. Identifica a intención comunicativa, a
B1.2. Comprensión e
tese e os argumentos dos debates, relatorios e
interpretación de textos
B1.2. Comprender e interpretar
mesas redondas do ámbito educativo e elabora
orais expositivos e
textos orais expositivos e
argumentativos do ámbito argumentativos utilizados no ámbito un esquema ou resumo.
educativo e de natureza
educativo (presentacións, relatorios B1.2.2. Recoñece os procedementos lingüísticos
diversa (presentacións,
e intervencións en mesas redondas). para manifestarse a prol ou en contra dunha
relatorios e intervencións en
opinión ou posición.

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

Comprende textos orais
dos medios de
comunicación.

Observación directa.

X

Analiza criticamente
noticias e debates

Observación directa

X

Identifica a intención do
emisor en debates orais.

Observación directa

X

Recoñece as opinión
favorables e non
favorables nun debate

Observación directa

X

CCL

CCL
CAA

CCL
CSC
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

mesas redondas).

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave
oral.

a
c
d
h

B1.3. Desenvolvemento de
habilidades de escoita
activa, cunha actitude de
interese, de cooperación e
de respecto, identificando
prexuízos e mensaxes
discriminatorias.

B1.3. Coñecer, usar e valorar a
adecuación, a coherencia, a
cohesión e a claridade expositiva,
así como as normas de cortesía nas
intervencións orais propias da
actividade educativa, tanto
espontáneas como planificadas.

h
o

B1.4. Produción de
discursos orais, en
intervencións espontáneas e
planificadas con apoio das
tecnoloxía da información e
da comunicación, adecuados
á situación e á intención
comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e
corrección.

b
h

B1.5. Aplicación dos
coñecementos gramaticais á
avaliación e mellora da
expresión oral e
recoñecemento en
exposicións orais propias e
alleas das dificultades
expresivas.

h
o

B1.6. Valoración da lingua
B1.6. Valorar a lingua oral como un
oral como un instrumento de
instrumento útil na aprendizaxe e
aprendizaxe e de relación
nas relacións sociais.
social.

B1.3.1. Identifica os recursos que proporcionan Identifica textos orais
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. válidos e non válidos.

Observación directa

B1.3.2. Coñece e aplica as normas que rexen a
cortesía na comunicación oral e respecta as
opinións alleas.

Observación directa

X

X

Observación directa.

X

X

Aplica as normas de
cortesía nas intervención
orais.

B1.3.3. Recoñece a importancia dos aspectos
Recoñece a importancia
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e
da corrección nas súas
volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada interevencións orais.
e posición do corpo), así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.
Produce textos orais
correctos.

B1.4. Producir textos orais, en
intervencións espontáneas,
adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e corrección.

X

B1.5.1. Recoñece erros (incoherencias,
repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros
de fonética e entoación inadecuada) nos
discursos propios e alleos para evitalos nas súas
producións.
B1.6.1. Identifica e describe os valores da
lingua oral como un instrumento útil na
aprendizaxe, así como para relacionarse cos
demais e enriquecerse como persoa.

CCL
CSC
CCL
CSC
CSIEE

Observación directa

X

B1.4.1. Produce textos orais, en intervencións
espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.

B1.5. Aplicar os coñecementos
gramaticais á avaliación e mellora
da expresión oral e recoñecer en
exposicións orais propias e alleas as
dificultades expresivas.

CCL

CCL
CSC

Recoñece erros nos
discursos orais propios e
alleos

Rúbrica de traballo
expositivo

X

CCL
CCA

Valora a lingua oral como Observación directa
instrumento de
aprendizaxe

X

X

CCL
CSC
CCA
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir
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Obxec
tivos

b
f
h

d
e
h
d

Contidos

B2.1. Uso de técnicas e
estratexias que facilitan a
lectura comprensiva e
crítica de textos.

Criterios de avaliación

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

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

B2.1.1. Emprega pautas e estratexias que
Fai resumos e esquemas
facilitan a análise do contido (resumos, cadros, de textos escritos.
esquemas e mapas conceptuais).

Actividades escritas
Preguntas en probas
escritas.

X

B2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos
Emprega recursos
propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos variados para solucionar
(dicionarios e outras fontes de documentación) dúbidas lingüísticas
para solucionar problemas de comprensión.

Observación directa

X

B2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de
ideas dun texto.

Identifica as ideas
principais dun texto

Actividades escritas

X

B2.1.4. Deduce información global do texto a
partir de contidos explícitos e implícitos.

Deduce información dun
texto

Actividades escritas

X

B2.1.5. Entende o significado de palabras
propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu
discurso.

Busca os significado das
palabras que descoñece.

Observación directa

X

X

Identifica o tema e a
Actividades escritas
intención comunicativa de Preguntas en probas
textos diversos.
escritas

X

X

Coñece as características
das instancias e as cartas
de reclamación.

Actividades escritas

X

Comprende textos
relacionados co ámbito
educativo

Observación directa

Interpreta mapas e
gráficas

Observación directa

B2.2. Comprensión e
interpretación de textos
propios da vida cotiá
relacionados co ámbito
laboral, administrativo,
xurídico e comercial.

B2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o
tema e os subtemas de escritos propios da vida
B2.2. Comprender e interpretar
cotiá relacionados co ámbito laboral,
textos escritos propios da vida cotiá administrativo e comercial.
pertencentes ao ámbito laboral,
B2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos
administrativo, xurídico e
propios da vida cotiá pertencentes a distintos
comercial.
ámbitos: currículo, carta de presentación,
solicitude ou instancia, carta de reclamación.

B2.3. Comprensión e
interpretación de textos
relacionados co ámbito
educativo, tanto materiais de
consulta (dicionarios,
glosarios, enciclopedias
etc.), como libros de texto e
recursos de temas
especializados na internet.

B2.3. Comprender e interpretar
textos relacionados co ámbito
educativo, tanto materiais de
consulta (dicionarios, glosarios,
enciclopedias etc.), como libros de
texto e recursos de temas
especializados na internet.

B2.4. Comprensión e
interpretación de textos
xornalísticos de opinión:

B2.4. Comprende e interpreta textos B2.4.1. Diferencia os trazos característicos dos Identifica as
Actividades escritas.
xornalísticos de opinión: carta ao
textos xornalísticos de opinión: carta ao
características principais Preguntas en probas
director, editorial, columna e artigo director, editorial, columna e artigo de opinión. dos xéneros periodísticos escritas.

B2.3.1. Comprende textos relacionados co
ámbito educativo, tanto materiais de consulta
(dicionarios, glosarios, enciclopedias etc.),
como libros de texto e recursos de temas
especializados en internet.
B2.3.2. Interpreta a información de mapas,
gráficas, diagramas.

CCL
CCA
X

CCL

CCL
CAA

CCL

CCL
CSC
X

X
CCL
CD

X
CCL
X

CCL
CSC
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

carta ao director, editorial, de opinión.
columna e artigo de opinión.

B2.5. Comprensión e
interpretación das mensaxes
explícitas e implícitas que
transmiten os textos
publicitarios dos medios de
comunicación.

c
d
h

Estándares de aprendizaxe

de opinión
Disingue entre
B2.4.2. Valora a intención comunicativa dun
información, opinión e
texto xornalístico e distingue entre información,
persuasión nun texto
opinión e persuasión.
xornalístico.

B2.5.1. Comprende e interpreta as mensaxes
explícitas e implícitas que transmiten os textos
B2.5. Comprende e interpreta as
publicitarios dos medios de comunicación
mensaxes explícitas e implícitas que (anuncios).
transmiten os textos publicitarios
B2.5.2. Reflexiona e ten unha postura crítica
dos medios de comunicación.
ante as mensaxes persuasivas que proveñen dos
medios de comunicación.

B2.6.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos
que levan implícitos prexuízos ou mensaxes
B2.6. Lectura crítica e
B2.6. Identificar os usos lingüísticos discriminatorias.
reflexiva que permita
que conteñan prexuízos ou
B2.6.2. Detecta prexuízos e mensaxes
identificar usos lingüísticos
mensaxes discriminatorias.
discriminatorias implícitas nos textos de medios
discriminatorios.
de comunicación con especial atención á
publicidade.
B2.7.1. Utiliza distintas técnicas de
planificación para organizar o seu discurso
(diferentes tipos de esquemas e mapas
conceptuais).

b
f
h

B2.7. Uso de técnicas e
estratexias para producir
textos escritos adecuados,
coherentes e ben
cohesionados desde o punto
de vista comunicativo
(planificación, organización,
redacción e revisión).

B2.7. Empregar estratexias e
técnicas axeitadas para producir
escritos adecuados, coherentes e ben
cohesionados desde o punto de vista
comunicativo (planificación,
organización, redacción e revisión).

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

Analiza textos
publicitarios.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas

X

Observación directa

X

Reflexiona sobre as
Observación directa
mensaxes que recibe dos
medios de comunicación.

X

X

Reflexiona sobre os
Observación directa
prexuízos en textos dos
medios de comunicación.

X

X

Identifica usos
discriminatorios da
linguaxe.

X

X

Observación directa

Realiza esquemas previos Actividades escritas
á realización de textos.
Rúbrica de corrección
de escritos.

X

Emprega un rexistro
formal nos seus escritos
académicos

Actividades escritas X
Rúbrica de corrección
de escritos.

X

B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos Emprega mecanismos de Actividades escritas. X
en unidades sintácticas consecutivas e
cohesión nos seus escritos Rúbrica de corrección
encadeadas con conectores e outros elementos
de escritos.
de cohesión.

X

B2.7.4. Coñece as regras ortográficas e as
normas morfosintácticas e sérvese das
ferramentas lingüísticas ao seu alcance
(correctores, dicionarios e gramáticas) para

X

B2.7.2. Utiliza o rexistro adecuado en función
da tipoloxía textual e do acto comunicativo.

Crea textos con corrección Actividades escritas. X
ortográfica.
Probas escritas.
Rúbrica de corrección
de escritos.

CCL
CSC

CCL

CCL
CD
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

aplicalas correctamente.

b
e
h

B2.8. Produción, en soporte
impreso ou dixital, de textos
propios da vida cotiá
pertencentes ao ámbito
laboral, xurídico,
administrativo e comercial.

B2.8. Producir, respectando as súas
características formais e de contido,
textos propios da vida cotiá
pertencentes a distintos ámbitos
tanto en formato papel como dixital:
laborais, xurídico, administrativos e
comerciais.

B2.9. Produción, en soporte
B2.9. Producir, en soporte impreso
impreso ou dixital, de cartas
ou dixital, cartas á dirección e
á dirección e columnas de
columnas de opinión.
opinión.

d
h

b
e
l

b
e
i

B2.10. Valoración da
escritura como un
instrumento de aprendizaxe,
de relación social e
enriquecemento persoal.

B2.7.5. Revisa o texto para comprobar que a
Revisa os seus escritos.
organización dos contidos do texto é correcta e
que non se cometen erros ortográficos,
gramaticais, de formato ou de presentación.

Observación directa

Produce correctamente
currículos, instancias e
cartas de reclamación.

Actividades escritas.

B2.8.1. Produce, respectando as súas
características formais e de contido, e en
soporte tanto impreso como dixital, textos
propios da vida cotiá pertencentes a distintos
ámbitos: currículo, carta de presentación,
solicitude ou instancia, carta de reclamación.
B2.9.1. Crea, en soporte impreso ou dixital,
cartas á dirección e columnas de opinión.

X

X
CCL

X

CCL
CD
CSC
Produce correctamente
cartas á dirección.

Actividades escritas

B2.10.1. Identifica e describe os valores da
Valora o uso da escritura. Observación directa.
escritura non só como una ferramenta para
B2.10. Valorar a escritura como un
organizar os pensamentos senón tamén como un
instrumento moi útil na
instrumento para relacionarse cos demais e
aprendizaxe, nas relacións sociais e
enriquecerse como persoa.
no desenvolvemento do individuo.

X

X

X
CCL
CSC
CCEC

Bloque 3: Funcionamento da lingua
B3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico
amplo e preciso de diferentes categorías
gramaticais.

Emprega un vocabulario Rúbrica de valoración X
axeitado nos seus escritos. de escritos.

X

B3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía
diversa da lingua galega nas súas producións
orais e escritas.

Explica algunas das frases Actividades escritas.
feitas propias da lingua
Preguntas en probas
galega.
escritas.

X

B3.1. Recoñecemento,
explicación e uso de léxico
suficientemente amplo e
preciso, con incorporación
de fraseoloxía e de
vocabulario temático.

B3.1. Recoñecer e explicar os
valores de léxico preciso de
diferentes categorías gramaticais,
así como da fraseoloxía.

B3.2. Recoñecemento,
explicación e uso dos
procedementos de creación
de palabras.

B3.2. Recoñecer e explicar os
B3.2.1. Recoñece e explica os procedementos
procedementos de creación de
de creación de palabras.
palabras, os valores dos morfemas e
as súas posibilidades combinatorias B3.2.2. Crea palabras novas utilizando os

CCL
CAA

Recoñece a derivación e
composición.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

Crea palabras novas por

Actividades escritas.

X
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

para crear novos termos e identificar procedementos de creación léxica.
a súa procedencia grega ou latina. B3.2.3. Recoñece os valores de prefixos e
sufixos e as súas posibilidades combinatorias
para crear novas palabras.

a
d
e

B3.3. A fonética e a
fonoloxía do galego, con
especial atención a posibles B3.3. Recoñecer e usar a fonética da
interferencias (apertura das lingua galega.
vogais de grao medio, o n
velar ou a entoación).

b
e

B3.4. Aplicación e
B3.4. Aplica e valora as normas
valoración das normas
ortográficas e morfolóxicas das
ortográficas e morfolóxicas
linguas galega e castelá.
das linguas galega e castelá.

e

B3.5. Análise e uso
reflexivo da puntuación en
relación coa cohesión
sintáctica.

b
e

B3.6. As principais regras
de combinación impostas
polos predicados en función
dos seus argumentos;
estruturas sintácticas e tipos
de oración segundo a
natureza do predicado.

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave
derivación e composición.
Actvidades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

B3.2.4. Identifica a procedencia grega ou latina Coñece o significado dos Actividades esctitas.
de prefixos e sufixos habituais no uso da lingua prefixos e sufixos cultos
galega.
máis comúns.

X

Pronuncia axeitadamente Observación directa.
B3.3.1. Recoñece e usa adecuadamente a
en galego.
fonética da lingua galega, con especial atención
á entoación, ás vogais de grao medio e ao
fonema /n/ velar.

X

B3.4.1. Aplica correctamente as normas
Crea textos escritos
ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e correctos ortográfica e
castelá nos discursos orais e escritos.
morfoloxicamente

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.4.2. Recoñece o valor funcional e social das Recoñece o valor da
normas ortográficas e morfolóxicas das linguas creación de textos
galega e castelá.
correctos.

Observación directa.

X

X

Puntúa correctamente os
seus escritos.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

Identifica os tipos de
frases.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

Identifica as principais
función sintácticas da
oración simple.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

Crea oracións correctas
sintacticamente.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

Diferencia os tipos de

Actividades escritas.

B3.5. Analizar e usar correctamente
B3.5.1. Analiza e usa correctamente a
a puntuación de acordo coa
puntuación de acordo coa cohesión sintáctica.
cohesión sintáctica.
B3.6.1. Recoñece enunciados e identifica a
palabra nuclear que o organiza sintáctica e
semanticamente.
B3.6. Recoñecer e usar enunciados B3.6.2. Recoñece a estrutura interna das
oracións, identificando o verbo e os seus
e oracións, identificando as
complementos.
principais regras de combinación
impostas polo verbos.
B3.6.3. Respecta a orde correcta dos elementos
da estrutura sintáctica.
B3.6.4. Clasifica oracións segundo a natureza

Recoñece o valor dos
prefixos e sufixos máis
comúns.

CCL

X

CCL
CAA

CCL

CCL
CAA
X

X

X

CCL

X
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
do predicado.

B3.6.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

e
h

B3.7. Recoñecemento e uso
reflexivo dos nexos e
conectores textuais máis
comúns, en particular os de
causa e consecuencia, os de
condición e hipótese e
conclusión, e mais dos
mecanismos de cohesión
textual.

B3.7. Recoñecer, explicar e usar os
nexos textuais de causa,
consecuencia, condición, hipótese e
conclusión, así como os
mecanismos gramaticais e léxicos
de cohesión interna.

B3.7.1. Recoñece, explica e usa os nexos
textuais de causa, consecuencia, condición,
hipótese e conclusión, así como os mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión interna.

B3.8.1. Identifica a estrutura do texto, en
construcións propias e alleas.

e

b
e

b
e

B3.8. Identificación da
estrutura dun texto, a
construción dos parágrafos e
o vínculo e progresión
temáticos en textos alleos e
propios, e elaboración de
textos de acordo con estes
parámetros.

B3.8. Identifica adecuadamente en
textos alleos e propios a estrutura, a
construción e xustificación dos
parágrafos, o vínculo e progresión
temáticos, e elabora textos de
acordo con estes parámetros.

B3.9. Xustifica a adecuación dos
B3.9. Adecuación dos textos textos en función do contexto, do
en función do contexto, do tema e do xénero e elabora
tema e do tipo de texto.
producións propias cunha
adecuación apropiada.
B3.10. Participación en
proxectos (elaboración de

B3.10. Participar en proxectos
(elaboración de materiais

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave
oración segundo a
naturaleza do predicado.

Preguntas en probas
escritas.

Emprega termos
Actividades escritas.
sintácticos correctamente. Preguntas en probas
escritas.
Identifica os principais
Actividades escritas.
mecanismos de cohesión. Preguntas en probas
escritas.

X

X

CCL
CAA

Identifica a estructura dun Observación directa
texto

Constrúe textos
B3.8.2. Xustifica con argumentos a división en empregando
parágrafos de textos propios e alleos.
correctamente a división
por parágrafos.

X

X

Actividades escritas. X
Rúbrica de corrección
de escritos.

X
CCL
CAA

B3.8.3. Identifica a progresión temática en
textos propios e alleos.

Coñece os principais tipos Actividades escritas.
de progresión temática.

X

B3.8.4. Elabora textos cunha estrutura
apropiada, divididos en parágrafos e
empregando os mecanismos de progresión
temática.

Elabora textos que
respectan as normas de
coherencia e cohesión.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.9.1. Xustifica a adecuación das producións
en función do contexto, do tema e do xénero
textual.

Crea textos adecuados á
situación de
comunicación.

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

Actividades escritas.
Rúbrica de textos
escritos.

X

X

B3.9.2. Elabora producións lingüísticas cunha Crea textos adecuados.
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao
xénero textual.

B3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de Participa en proxectos nos Actividades escritas.
materiais multimedia, folletos, carteis,
que se empreguen varias

CCL

CCL

CCL
CAA
CCL

X

CCL
CAA
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Obxec
tivos
h

b
e

Contidos
materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión
de libros e películas etc.)
nos que se utilicen varias
linguas, tanto curriculares
como outras presentes no
centro docente, relacionados
cos elementos transversais e
nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

B3.11. Identificación e
progresiva utilización dos
coñecementos sobre as
linguas para desenvolver
unha competencia
comunicativa integrada.

Criterios de avaliación
multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas etc.)
nos que se utilicen varias linguas,
tanto curriculares como outras
presentes no centro docente,
relacionados cos elementos
transversais e nos que se eviten
estereotipos lingüísticos ou
culturais.

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

recensión de libros e películas, obras de teatro linguas.
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.

B3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos
de ámbito contextual, textual, oracional e da
B3.11. Reflexionar sobre o sistema palabra, desenvolvidos no curso nunha das
e as normas de uso das linguas,
linguas, para mellorar a comprensión e
mediante a comparación e
produción dos textos traballados en calquera
transformación de textos,
das outras.
enunciados e palabras, e utilizar
estes coñecementos para solucionar
problemas de comprensión e para a
produción de textos.

Emprega os coñecementos Observación directa.
dunha lingua para
solucionar dúbidas noutra.

X

CCL
CAA

Bloque 4: Lingua e sociedade

m
n

B4.1. Valoración das
linguas como medios de
relación interpersoal e de
sinal de identidade dun
pobo.

Valora a pluralidade
B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación
B4.1. Valorar as linguas como
lingüística.
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, e
medios de relación interpersoal e de
argumenta fundamentadamente e cun discurso
sinal de identidade dun pobo.
propio a súa postura.

Observación directa

B4.2. O plurilingüísmo
como expresión da riqueza
cultural da humanidade.

B4.2.1. Valora o plurilingüísmo inclusivo,
B4.2. Apreciar o plurilingüísmo
desde a lingua propia, como expresión da
como expresión da riqueza cultural
riqueza cultural da humanidade e argumenta
da humanidade.
cun discurso propio a súa postura.

Observación directa.

B4.3. A lusofonía nas
B4.3. Coñecer e describir o papel da B4.3.1. Coñece os territorios que forman parte
linguas do mundo no século lusofonía nas linguas do mundo no da comunidade lusófona e sabe describir a súa

Valora a pluralidade
lingüística.

X
CCL
CCEC

Coñece os territorios que Actividades escritas.
forman parte da

X
CCL
X

CCL
CSC
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

XXI.

século XXI.

B4.4. Situación
sociolingüística de Galicia.
A presenza da lingua galega
nos principais ámbitos e
contextos sociais e privados.

B4.4. Describir e analizar a
situación sociolingüística de Galicia
atendendo á presenza da lingua
galega nos principais ámbitos e
contextos sociais e privados.

B4.5. Proceso de
normalización.
Desenvolvemento de
actitudes positivas cara ao
proceso de recuperación da
lingua galega. Consciencia
da necesidade e das
potencialidades de
enriquecemento persoal e
colectivo do uso
normalizado da lingua
galega.
B4.6. Evolución da lingua
galega e etapas da historia
social da lingua galega
desde 1916 ata a
actualidade.

Estándares de aprendizaxe
importancia dentro das linguas do mundo no
século XXI.

B4.7. Identificar os prexuízos
B4.7. Prexuízos lingüísticos. lingüísticos e analizar a situación
persoal en relación a eles.

comunidade lusófona.

Le textos lexislativos
B4.4.1. Coñece e describe a lexislación estatal e
propostos sobre materia
autonómica básica en materia lingüística.
lingúística

Observación directa

X

B4.4.2. Describe acertadamente con criterios
sociolingüísticos a situación galega actual.

Coñece a situación
Observación directa
sociolingüística actual da
lingua galega.

X

B4.5.1. Identifica os procedementos de
normalización.

Coñece os principais
procedementos de
normalización.

Actividades escritas.

X

Diferencia
normativización e
normalización.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

Coñece os principais
Observación directa
axentes normalizadores en
Galicia

X

B4.5. Identificar os elementos do
B4.5.2. Distingue normativización e
proceso normalizador e adquirir
vínculos positivos cara ao seu uso normalización.
asumindo a importancia da
contribución individual no
desenvolvemento da lingua galega. B4.5.3. Coñece os principais axentes
normalizadores en Galicia e valora a súa
importancia.
B4.6. 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.

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

B4.6.1. Recoñece os principais elementos da
evolución da lingua galega desde 1916 ata a
actualidade.

Valora a evolución do
galego dende 1916 ata a
actualidade.

X
CCL

Actividades escritas.

B4.7.1. Sinala os prexuízos lingüísticos
atribuíbles a calquera lingua e especialmente á
galega e rebáteos cunha argumentación
axeitada.

Observación directa

B4.7.2. Analiza a opinión propia sobre as
Rexeita os prexuízos
linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, contra o galego.
e rebáteos con argumentos.

CCL
CSC

Observación directa

Coñece os feitos máis
B4.6.2. Recoñece os acontecementos relevantes importantes da historia
da historia social da lingua galega desde 1916. social da lingua galega
dende 1916.
Rexeita os prexuízos
contra o galego.

CCL

X
CCL
CCEC

Observación directa.

X

X

X

X

CCL
CSC
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Obxec
tivos

Contidos

B4.8. Recoñecemento e
valoración dos principais
fenómenos que caracterizan
as variedades xeográficas,
diastráticas e diafásicas da
lingua galega e da función
da lingua estándar. Uso
normalizado da variante
dialectal propia da zona.
Utilización e valoración da
variante estándar da lingua
en situacións de carácter
formal. Recoñecemento das
interferencias máis
habituais.

Criterios de avaliación

B4.8. Recoñecer e valorar os
principais fenómenos que
caracterizan as variedades
xeográficas, diastráticas e diafásicas
da lingua galega e da función da
lingua estándar. Recoñecer
interferencias habituais.

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

B4.8.1. Recoñece os principais fenómenos que Coñece os principais
caracterizan as variedades xeográficas da lingua rasgos das variedades
galega.
xeográficas do galego.

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

B4.8.2. Recoñece os trazos da variedade
estándar da lingua galega.

Actividades escritas.

X

B4.8.3. Valora a lingua estándar como
Recoñece castelanismos e Actividades escritas.
variedade unificadora. Recoñece interferencias galeguismos nos textos.
Preguntas en probas
habituais entre as dúas linguas oficiais.
escritas.

X

B4.8.4. Valora as variedades xeográficas da
lingua galega como símbolo de riqueza
lingüística e cultural e rexeita
fundamentadamente calquera prexuízo sobre a
variación diatópica.

Observación directa.

X

Actividades escritas.
Preguntas en probas
escritas.

X

Recoñece a variedade
estándar do galego.

Valora a variedade que
presenta a lingua galega.

B4.8.5. Recoñece as variedades diastráticas e
Identifica as variedades
diafásicas da lingua galega e describe o influxo diafásicas e diastráticas
da situación sociolingüística nelas.
das linguas.

CCL

CCL
CSC

Bloque 5: Educación literaria

h
j

B5.1. Identificación e
comprensión dos distintos
períodos e xeracións das
literaturas en galego e en
español dos séculos XX e
XXI.

B5.1. Identificar e comprender os
distintos períodos e xeracións das
literaturas en galego e en español
dos séculos XX e XXI.

B5.2. Lectura autónoma e
comentario pautado de
obras representativas das
literaturas en galego e en
español dos séculos XX e
XXI.

B5.2. Ler e comentar de xeito
autónomo obras representativas das
literaturas en galego e en español do
século XX e XXI e relaciona o seu
contido co contexto histórico,
cultural e sociolingüístico de cada

Fai un mapa do tempo cos Actividades escritas.
B5.1.1. Identifica os distintos períodos e
periodos literarios das
xeracións das literaturas en galego e en español
literaturas galega e
dos séculos XX e XXI.
castelán.

X

X

B5.1.2. Comprende e explica razoadamente os Comprende as diferenzas Actividades escritas.
distintos períodos das literaturas en galego e en entre os periodos literarios
español dos séculos XX e XXI.
dos sécuos XX e XXI

X

X

B5.2.1. Le de xeito autónomo obras ou textos
representativos das literaturas galega de 1916
ata a actualidade, resume o seu contido, sinala
os seus trazos característicos definitorios e
relaciónaos co contexto histórico, cultural e
sociolingüístico do período da literatura galega

X

X

Le textos literarios do
século XX e XXI das
literaturas galega e
castelán.

Actividades escritas.

CCL
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación
período.

B5.3. Lecturas expresivas e
comprensivas, audicións e
lecturas dramatizadas de
textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos
representativos das
literaturas en galego e en
español dos séculos XX e
XXI.

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

correspondente.
B5.2.2. Comenta, de forma guiada ou libre,
Comenta de xeito guiado
textos de obras das literaturas en galego e en
textos literarios dos
español dos séculos XX e XXI, sinala os seus séculos XX e XXI.
trazos característicos definitorios e relaciónaos
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico
do período da literatura galega correspondente.

Actividades escritas.

X

X

B5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou
dramatizadamente textos narrativos, poéticos,
teatrais e ensaísticos representativos das
literaturas en galego e en español dos séculos
XX e XXI.

Observación directa.

X

X

Observación directa.

X

X

Le textos literarios dos
séculos XX e XXI.

B5.3. Ler expresiva e
comprensivamente, escoitar
audicións e ler dramatizadamente
textos narrativos, poéticos, teatrais e
ensaísticos das literaturas en galego B5.3.2. Participa con proveito de audicións de Escoita textos literarios
e en español dos séculos XX e XXI. textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos dos séculos XX e XXI
representativos das literaturas en galego e en
español do século XX e XXI.

b
h
j

B5.4. Elaboración de
traballos individuais e/ou en
grupo nos cales se describan
e analicen textos literarios
representativos das
literaturas en galego e en
español dos séculos XX e
XXI.

Elabora traballos sobre
temas literarios.

B5.4. Elaborar traballos individuais
e/ou en grupo nos que se describan
e analicen textos representativos das
literaturas en galego e en español
dos séculos XX e XXI.

e
h
j

B5.5. Consulta de fontes de
información variadas e de
recursos das tecnoloxías da
información e da
comunicación para a
realización de traballos e
cita axeitada destes.

B5.5. Consultar fontes de
información variadas e recursos das
das tecnoloxías da información e da
comunicación para a realización de
traballos e cita axeitada destes.

h
l
n

B5.6. Creación ou
recreación de textos de
intención literaria partindo

B5.6. Crear ou recrear textos de
B5.6.1. Crea ou recrea textos de intención
intención literaria partindo das
literaria partindo das características dos textos
características dos textos traballados traballados na aula.

B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou
colectivos nos que se describen e analizan
textos representativos das literaturas en galego e
en español dos séculos XX e XXI.

Traballo expositivo
Rúbrica de traballo
expositivo

X

B5.5.1. Consulta fontes de información variadas Consulta fontes de
Actividades escritas.
para a realización de traballos e cita axeitada
información diversas para Rúbrica de traballo
destas.
a elaboración de traballos. expositivo

X

B5.5.2. Emprego de diferentes recursos das das Emprega recursos
tecnoloxías da información e da comunicación tecnolóxicos para a
para a realización de traballos e cita axeitada
elaboración de traballos
destes.

Actividades escritas.
Rúbrica de traballo
expositivo

X

Actividades escritas.

X

Crea textos de intención
literaria

CCL
CD
CCL
CCEC
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Obxec
tivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Instrumentos e
Temporali Compete
Grao mínimo de
métodos de avaliación zación
ncias
consecución do estándar
1ª av 2ª av clave

das características dos
na aula co fin de desenvolver o
Deselvolve o gusto pola
textos traballados na aula co gusto pola escrita e a capacidade de
escrita
B5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como
fin de desenvolver o gusto expresión dos sentimentos e xuízos.
instrumento de comunicación capaz de analizar
pola escrita e a capacidade
e regular os sentimentos e xuízos.
de expresión dos
sentimentos e xuízos.

Obsevación directa.

X
CCL
CCEC
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8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN PARA MÓDULOS 3 E 4 DA ESA.
Para obter a nota de cada avaliación puntuaremos inicialmente sobre o 100% e logo, ao final,
calcularemos o 70 % que vale este bloque de Lingua Castelá e Literatura e Lingua Galega e Literatura no
ámbito de Comunicación.
As porcentaxes quedan do seguinte xeito:
• 70 %: haberá dúas probas escritos por avalición que contarán con contidos de Lingua Galega e Lingua
Castelá. Cada unha puntuarase cunha nota máxima de 10 puntos.
O alumnado deberá sacar na media dos dous exames unha nota mínima de 3 puntos.
• 30 %: Tarefas escritas e orais. Para avaliar esta porcentaxe, a profesora levará un seguimento destas
tarefas e a súa puntuación para cada alumno e alumna.
Se o alumnado acadou unha media mínima nos exames de 3 puntos, calcularáselle o 70 % da nota e
sumaráselle o 30% das tarefas escritas e orais.
Para calcular a nota final de avaliación do ámbito de Comunicación, á nota anteriormente sinalada
calcularáselle o 70 % que valen as unidades formativas de Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura
Castelá no ámbito de Comunicación. Para facer media coa nota de inglés, será preciso que acade unha nota
mínima de 3,5 puntos no apartado de e Literatura Castelá e Lingua e Literatura Galega.
A nota final de módulo será a media das dúas avaliacións, aplicando as porcentaxes correspondentes ás
unidades formativas de Lingua e Literatura Galega e Castelán e á Lingua extranxeira, tal e como se indican no
parágrafo anterior.
No caso de non ter superada algunha das avaliacións, haberá unha proba escrita de recuperación ao
comezo da avaliación seguinte, no caso da 1ª avaliación, ou nos últimos días da mesma no caso da 2ª
avaliación. Este exame de recuperación poderá supoñer, unicamente, o 70% correspondente a probas escritas.
Para recuperar o 30% restante o alumno ou alumna terá que presentar, tamén nos primeiros días da avaliación
seguinte (no caso de tarefas da 1ª avaliación) ou ao final da mesma (no caso de tarefas de 2ª avaliación), as
tarefas non realizadas ou avaliadas negativamente. O prazo exacto será estipulado pola docente e o alumnado
será informado a tempo.
En caso de non acadar unha nota igual ou superior a 5 ao final do módulo, o alumnado terá a
posibilidade de presentarse á convocatoria extraordinaria, que consistirá nunha proba escrita que suporá o
100% da nota.
A continuación se recollen as rúbrica citadas no apartado de instrumentos e métodos de avaliación da
tabla de elementos interrelacionados.
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RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE ESCRITOS

MUY DEFICIENTE

INSUFICIENTE

APROBADO

NOTABLE

SOBRESALIENTE

PRESENTACIÓN

No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado

No respeta los márgenes y la
líneas están torcidas o el
interlineado no es adecuado.

No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
O aparecen coloquialismos,
vulgarismos y galleguismos.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.
No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.

Entre 5 y 8 faltas ortográficas.

Respeta los márgenes y las
líneas están rectas, pero el
interlineado es excesivo o
escaso.
1 falta ortográfica 2 o tildes.

Presentación correcta en
todos los aspectos.

ORTOGRAFÍA

No respeta los márgenes
pero las líneas están rectas
y el interlineado es
adecuado.
Entre 2 y 4 faltas
ortográficas o tildes.

Entre 7 y 10 faltas de
puntuación.

Entre 4 y 6 faltas de
puntuación.

2 o 3 errores de puntuación.

1 o ningún error de
puntuación.

No usa vulgarismos, pero
aparece algún coloquialismo y
galleguismo.

Aparecen 3
coloquialismos, pero no
galleguismos ni
vulgarismos.

Aparece un solo
coloquialismo.

Texto adecuado en todo
momento a la situación
formal de lengua.

Sintaxis simple. Oraciones cortas
y errores sintácticos.

Oraciones cortas pero sin
errores sintácticos.

Oraciones largas pero con
abuso de coordinación.

Sintaxis compleja adecuada
al nivel.

Léxico repetitivo con alguna
incorrección.

Léxico repetitivo pero sin
incorrecciones.

Léxico repetitivo en alguna
ocasión.

Léxico variado sin
incorrecciones.

No emplea conectores o utiliza
mal más de dos conectores.

Pocos conectores o utiliza
mal hasta dos conectores.

Usa conectores pero repite
algunos.

Utiliza conectores variados
y adecuados al nivel.

Aparecen más de tres
incoherencias en el texto.

Aparecen 2 o 3
incoherencias en el texto.

Aparece 1 incoherencia en el
texto.

No presenta incoherencias.

Desorden en todo el texto (tanto
en estructura como dentro de
cada una de las partes).

Las partes están ordenadas
pero dentro de una de ellas
existe desorden de las ideas.

Texto ordenado, tanto en
las ideas generales como en
las secundarias.

No hace la tarea, es plagiado o
es demasiado breve para ser
puntuado.

Faltan 3 elementos del trabajo.

Aparecen las partes
ordenadas, pero dentro de
alguna de ellas las ideas
aparecen desordenadas.
Faltan 2 elementos del
trabajo pedido.

Falta 1 elemento del trabajo
pedido.

Trabajo completo.

PUNTUACIÓN
ADECUACIÓN

SINTAXIS
LÉXICO
COHESIÓN
COHERENCIA
ORDEN
COMPLETO

1 o 2 tildes.

28

RÚBRICA DE TRABALLO EXPOSITIVO

MUY DEFICIENTE
0

INSUFICIENTE
0,25

APROBADO
0,5

NOTABLE
0,75

SOBRESALIENTE
1

PREPARACIÓN

No realiza guiones ni
borradores.

Realiza un guion inicial, pero no
lo mejora ni realiza borradores.

Realiza un guion inicial y
un borrador previo, pero
no introduce mejoras en el
texto final.

Realiza un guion inicial y un
borrador que revisa, pero
continúa cometiendo errores.

FUENTES

No recoge las fuentes.

Recoge información de una sola
fuente no del todo fiable.

Recoge la información de
una sola fuente pero es del
todo fiable.

PROSODIA

Habla demasiado rápido o
demasiado lento y no se le
entiende.

Introduce pausas inadecuadas y
no modula el discurso

APOYO VISUAL

No utiliza apoyo visual.

Utiliza un apoyo visual o varios
pero inadecuados.

Velocidad y pausas
correctas, pero no modula
el discurso o aparecen dos
o 3 pausas inadecuadas.
Utiliza varios apoyos
visuales pero alguno es
inadecuado.

AUTO Y
COEVALUACIÓN

No realiza ninguna de las dos
tareas.

Realiza una sola de las tareas o
las dos pero de manera
irreflexiva.

Busca la información en
varias fuentes pero solo una
resulta fiable o solo
selecciona información de
una.
Velocidad adecuada pero falla
en algún momento la
modulación o aparecen 1 o 2
pausas inadecuadas.
Utiliza más de un apoyo
visual y son adecuados, pero
de un solo tipo (solo imágenes
o solo texto)
Realiza las dos tareas, pero
solo aporta posibles mejoras
en una de ellas.

Realiza un guion inicial que
mejora y crea varios
borradores que logran
importantes mejoras en el
texto final.
Busca y utiliza la
información de varias
fuentes fiables.

Realiza las dos tareas sin
aportar posibles mejoras, o
una de ellas la hace de
forma irreflexiva.

Velocidad, pausas y
modulación adecuadas.
Combina diferentes apoyos
visuales y los emplea
adecuadamente.
Reflexiona adecuadamente
en las dos tareas aportando
en ambas posibles mejoras.
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9. ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN A UNHA ENSINANZA SEMIPRESENCIAL E
COMPLETAMENTE TELEMÁTICA.
En caso dun confinamento prolongado, a educación trasladarase á aula virtual do centro
(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/aulavirtual/course/index.php?lang=es). Nesta plataforma o
alumnado atopará toda a información, explicacións e actividades da materia para a adquisición dos estándares
de aprendizaxe imprescindibles e poder continuar coa súa ensinanza-aprendizaxe, sempre adaptándose ás
horas semanais adxudicadas á materia en cada curso. A comunicación co alumnado farase empregando esta
mesma plataforma, a través do apartado de “Avisos” ou nos foros e mensaxes. Sen embargo, se o alumnado o
precisara por ser máis rápido, tamén se poderá utilizar o correo electrónico para comunicacións bilaterais.
De igual xeito será posible a realización de vídeo-clases a través das plataformas que correspondan.
O alumnado entregará as actividades requeridas a través da aula virtual en prazo e forma.
9.1. ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES.
9.1.1. MÓDULO 3 DA ESA.
Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar
B1.1.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal,
producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
B1.1.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.
B1.1.3. Diferencia as explicacións dos argumentos.
B1.5.2. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado a cada situación comunicativa.
B1.5.3. Realiza exposicións educativas sinxelas.
B1.6.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
B1.6.2. Emprega as tecnoloxías da información e da comunicación para facer de maneira visual as súas presentacións máis
claras e atractivas.
B1.7.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega
unha linguaxe non discriminatoria.
Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e similitudes.
B2.1.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
B2.2.1. Analiza textos literarios, identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.
B2.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto expositivo ou argumentativo.
B2.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.
B2.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos.
B2.4.1. Produce textos expositivos e argumentativos elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras
fontes de información.
B2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.
B2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias.
B2.8.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos
adecuados, coherentes e ben cohesionados.
B2.8.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para planificar e organizar os seus escritos.
B2.8.3. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de uso.
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B2.8.4. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión internas do texto.
B2.8.5. Revisa os textos para resolver dificultades de contido e de forma.
B2.9.1. Usa as tecnoloxías da información e da comunicación (procesadores de textos e correctores ortográficos) para
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos.
Bloque 3: Funcionamento da lingua
B3.1.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá.
B3.2.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual e sintáctica.
B3.3.1. Analiza e usa correctamente as normas de acentuación.
B3.4.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas categorías gramaticais.
B3.4.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais relacionándoos coa intención comunicativa e a
tipoloxía textual.
B3.5.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos, adxectivos e formas verbais na comprensión e produción de textos
orais e escritos.
B3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.
B3.7.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.
B3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes.
B3.9.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.
B3.10.1. Identifica e explica as relacións semánticas: sinonimia e antonimia.
Bloque 4: Lingua e sociedade
B4.1.1. Recoñece os principais elementos na orixe e formación da lingua galega.
B4.2.1. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.
B4.2.2. Identifica as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus
inicios ata 1916.
B4.3.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais e colectivos.
B4.3.2. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción nos diferentes ámbitos.
B4.4.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos cara á lingua galega na súa práctica
lingüística e na do seu contorno.
Bloque 5: Educación literaria
B5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos das literaturas en galego e en castelán desde as súas orixes ata o século
XX.
B5.1.2. Sinala os principais trazos característicos dos distintos períodos das literaturas galega e castelá desde a Idade
Media ata o século XX.
B5.2.2. Le e comenta de xeito autónomo obras ou textos representativos das literaturas en galego e en castelán desde a
Idade Media ata o século XX, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período correspondente.
B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivos, nos que se describen e analizan textos representativos das literaturas
en galego e en castelán desde a Idade Media ata o século XX.
B5.5.1. Consulta fontes de información para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.
B5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización de
traballos sinxelos e cita axeitada destes.
B5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos textos traballados na aula.

31

9.1.2. MÓDULO 4 DA ESA.
Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar
B1.1.1. 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 falante.
B1.1.2. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates procedentes dos medios de comunicación e recoñece a
validez dos argumentos.
B1.2.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e
elabora un esquema ou resumo.
B1.3.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada
(mirada e posición do corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar en público.
Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais).
B2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.
B2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso.
B2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral,
administrativo e comercial.
B2.2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: currículo, carta de presentación,
solicitude ou instancia, carta de reclamación.
B2.3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias etc.),
como libros de texto e recursos de temas especializados en internet.
B2.4.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión.
B2.4.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre información, opinión e persuasión.
B2.5.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publicitarios dos medios de comunicación
(anuncios).
B2.6.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias.
B2.6.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios de comunicación con especial atención á
publicidade.
B2.7.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais).
B2.7.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo.
B2.7.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de
cohesión.
B2.7.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seu alcance (correctores,
dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.
B2.8.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte tanto impreso como dixital, textos propios da
vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia, carta de reclamación.
Bloque 3: Funcionamento da lingua
B3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gramaticais.
B3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións orais e escritas.
B3.2.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.
B3.2.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias para crear novas palabras.
B3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas galega e castelá nos discursos orais e escritos.
B3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión sintáctica.
B3.6.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente.
B3.6.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus complementos.
B3.6.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica.
B3.6.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado.
B3.6.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.
B3.7.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e conclusión, así como os mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión interna.
B3.8.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.
B3.8.3 Identifica a progresión temática en textos propios e alleos.
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B3.8.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática.
B3.9.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.
Bloque 4: Lingua e sociedade
B4.3.1. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das linguas do mundo
no século XXI.
B4.4.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual.
B4.5.1. Identifica os procedementos de normalización.
B4.5.2. Distingue normativización e normalización.
B4.6.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade.
B4.6.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916.
B4.7.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha argumentación axeitada.
B4.7.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos con argumentos.
B4.8.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega.
B4.8.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega.
B4.8.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. Recoñece interferencias habituais entre as dúas linguas oficiais.
B4.8.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o influxo da situación sociolingüística nelas.
Bloque 5: Educación literaria
B5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI.
B5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI.
B5.2.1. Le de xeito autónomo obras ou textos representativos das literaturas galega de 1916 ata a actualidade, resume o seu contido,
sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura
galega correspondente.
B5.2.2. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras das literaturas en galego e en español dos séculos XX e XXI, sinala os seus
trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega
correspondente.
B5.4.1. Elabora traballos individuais e/ou colectivos nos que se describen e analizan textos representativos das literaturas en galego e en
español dos séculos XX e XXI.
B5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas.
B5.5.2. Emprego de diferentes recursos das das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización de traballos e cita
axeitada destes.
B5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos textos traballados na aula.

9.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO MÓDULO 3 E 4 DA ESA.

No caso dun confinamento prolongado ou de ensinanza semipresencial, e atendendo ás
particularidades dunha ensinanza telemática, os criterios de calificación quedan do modo que sigue:


Probas escritas: 60%



Actividades escritas ou orais entregadas para ser avaliadas: 40%

Na ensinanza complemente telemática, tanto as probas escritas como as actividades escritas ou
orais se realizarán empregando as plataformas ofrecidas pola Consellería de Educación (aula virtual,
plataformas de videconferencias, etc.).
No caso de ensinanza semipresencial, as probas escritas se realizarían sempre de xeito
presencial.
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Os instrumentos e métodos de avaliación son os recollidos na táboa do apartado 7 da presente
programación.
En caso de darse un confinamento parcial (15 días), manteranse os criterios sobre avaliación e
cualificación tal e como aparecen recollidos no punto 8. Se, por darse este confinamento parcial ao
remate dunha avaliación e isto provocara a imposibilidade de realizar alguna das probas escritas
antes das sesión de avaliación, o 70% recairía sobre a proba realizada, establecendo unha nota
provisional no boletín. Ao reanudarense as clases, fariase a proba e modificaríase a nota da
avaliación de cara á media final. Se o confinamento parcial se producira ao final do módulo e
impedira a realización dunha das probas escritas, faríase a media entre todas as probas escritas
realizadas na 1ª e 2ª avaliación e, con esa nota, calcularíase o 70% correspondente ás probas escritas.
A porcentaxe correspondente ás actividades entregadas se calcularía como de ordinario (primeiro
unha media entre as actividades entregadas en cada avaliación e, despois, unha media entre esas dúas
notas para, posteriormente, aplicarlle a porcentaxe que lle corresponde: 30%).
Para calcular a nota do Ámbito de Comunicación, se empregarán as porcentaxes explicadas no
apartado 8 da presente programación.
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Os membros do Departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES de Vilalonga asinan a
presente Programación Didáctica:
Rafael Arines Gago.
Fátima Barreiro Pérez.
Sonia Belén Castro Torres
Gloria González CamiñaVicente Grandal López.
Gemma Sánchez Castrillón.

En Vilalonga, a 26 de outubro de 2020
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