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Lingua castelá e literatura 

1º ESO                                        

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles     

 

 

Criterios  de avaliación 
 

 Estándares de aprendizaxe  

 

  

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

  

Comprensión, interpretación e valoración de textos orais 
en relación coa súa finalidade: textos narrativos, 
descritivos, instrutivos, expositivos e  

argumentativos.   

  

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

  

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de 
textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e 
instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.   
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Aprende a falar en público en situación formais e 

informais, de xeito individual ou en grupo. 

 

  

  

  

 Realiza presentacións orais.   

 

  

 

  

Avalía as intervencións propias e alleas.   

  

 

  

   

  

Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e 

valorar textos orais propios dos ámbitos persoal, 

educativo ou escolar e social  

  

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e 
integrándoas con claridade en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente.   
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Comprende o sentido global de textos publicitarios,informativos,de 

 opinión procedentes dos medios de comunicación, distinguindo a 
información da persuasión na publicidade e a información da 
opinión en noticias, reportaxes, etc..  

  

 

 

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

  

  

  

 Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos 

escritos propios do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, 

e social  

  

  

  

  

 

  

Aplicar progresivamente as estratexias  

necesarias para producir textos adecuados,  

 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto.  

 Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, 

comprendendo as relación que se establecen entre elas. 
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coherentes e  con cohesión.   Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun 

texto que conteña diferentes matices semánticos e que favorezan a 

construción do significado global e a avaliación crítica. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 

 

Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 

diferentes formatos e soportes.   

 

Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 

formatos e soportes.   

 

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias 

para  

producir textos adecuados, coherentes e con 

cohesión. 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto.  

    

 Comprende o significado das palabras propias do nivel formal da 

lingua incorporándoas ao seu repertorio léxico.  
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Bloque 3 Coñecemento da lingua 

 

 

 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orais e escritos, e para a 

composición e a revisión progresivamente autónoma 

dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 

gramatical necesaria para a explicación dos usos da 

lingua 

 

 

 

 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e 

utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en 

textos propios e alleos. 

 

 

Recoñecer e analizar a estrutura das palabras  

pertencentes ás diversas categorías gramaticais, 

distinguindo as flexivas das non flexivas.   
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    2º ESO 

 

 1. 

  

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles     

    
 

 

   Criterios de avaliación 

 
 

      Estándares de aprendizaxe 

 

 

                                                                           Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar   

  

 

 

Comprensión, interpretación e valoración de 
textos orais en relación coa súa finalidade: textos 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos.   

  

 

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

  

 

Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular.   
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Aprende a falar en público en situación formais e 

informais, de xeito individual ou en grupo. 

 

  

  

  

 Realiza presentacións orais.   

 

  

 

  

Avalía as intervencións propias e alleas.   

  

 

  

     

 

  

Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar 

e valorar textos orais propios dos ámbitos 

persoal, educativo ou escolar, e social  

  

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con claridade en 
oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente.   

  

  

 

 Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión procedentes dos 
medios de comunicación, distinguindo a información da persuasión na publicidade e a 
información da opinión en noticias, reportaxes, etc., identificando as estratexias de 
enfatización e de expansión.   
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Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes.   

 

  

  

 Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios do ámbito 

persoal e familiar, educativo ou escolar, e social  

  

  

  

  

 

Aplicar progresivamente as estratexias  

necesarias para producir textos adecuados,  

coherentes e  con cohesión.   

 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e o tipo de texto.  

     

 Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as relación 

que se establecen entre elas. 

Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes 

matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a avaliación crítica. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

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

 

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

 

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para  

producir textos adecuados, coherentes e con cohesión. 

Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en función do obxectivo e 
o tipo de texto.  

    

 Comprende o significado das palabras propias do nivel formal da lingua 

incorporándoas ao seu repertorio léxico.  

 

 

Bloque 3 Coñecemento da lingua 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 

para resolver problemas de comprensión de textos orais e 

escritos, e para a composición e a revisión progresivamente 

autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a terminoloxía 

gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua 

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

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

 

Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás 

diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non 

flexivas.   

Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afixo), e 

aplica este coñecemento á mellora da comprensión de textos escritos e ao 

enriquecemento do seu vocabulario activo.   

Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos.   
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Recoñecer os elementos constitutivos da oración simple.   

  

 

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

diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia 

do suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do 

emisor.   
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3º ESO 1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 

 
 
 
 
 
 
 
Escoitar de xeito activo, comprender, 
interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal , educativo ou escolar e social  

Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social.  
 
 

 

Comprende o sentido global de textos publicitarios, informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación, distinguindo a información da 
persuasión na publicidade e a información da opinión en noticias, reportaxes, etc., 
identificando as estratexias de enfatización e de expansión.  
 

Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas principais e integrándoas con 
claridade en oracións que se relacionen lóxicamente e semánticamente.  
 

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

 
 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal.  
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Aprender a falar en público, en situacións 
formais e informais, de xeito individual ou en 
grupo.  
 
 
 
 
 

 
Realiza presentacións orais.  
 
 

 
Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais.  
 

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

 

 
Participa activamente en debates e coloquios escolares respectando as regras de 
interacción, intervención e cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións 
e respectando as opinións das demais persoas. 
 

 
Avalía as intervencións propias e alleas.  

 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
 

 
Aplicar estratexias de lectura comprensi-va e 
crítica de textos.  

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

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

 

 

 

 

 

 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos propios 
do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de 
comunicación), identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado.  
 

 

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

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

 
Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

 

 
Respecta as opinións das demais persoas.  
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Procurar e manexar información, na biblioteca 
e noutras fontes, en papel ou dixital, para 
integrala nun proceso de aprendizaxe 
continua.  

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

 
Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados e 
coherentes 

 
Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e 
estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía 
a súa propia produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras.  
 

 
Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se 
deducen da avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas 
e gramaticais que permiten unha comunicación fluída.  
 

 
Valorar a importancia da escritura como 
ferramenta de adquisición das aprendizaxes e 
como estímulo do desenvolvemento persoal.  

 
Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento.  

 
Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora 
ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu 
vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión. 

 
Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, 
participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos, 
ou escribindo e dando a coñecer os seus propios.  
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Bloque 3. Coñecemento da lingua  

 

 
Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as 
súas normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orais e escritos, e 
para a composición e a revisión progresiva-
mente autónoma dos textos propios e alleos, 
utilizando a terminoloxía gramatical necesaria 
para a explicación dos usos da lingua.  
 

 

 
Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

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

 

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

 

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

 
Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, 
as derivadas, as siglas e os acrónimos.  
 

 
Observar, recoñecer e explicar os usos dos 
grupos nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro do marco 
da oración simple.  
 

 
Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra 
nuclear do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no 
marco da oración simple.  
 

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



15 
 

  

 

significado, distinguindo os grupos de pala-bras que poden funcionar como 
complementos verbais argumentais e adxuntos.  

 

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

 
Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia do 
suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.  
 

 
Coñecer a realidade plurilingüe de Espa-ña, a 
distribución xeográfica das súas linguas e dos 
dialectos, as súas orixes históricas e al-gúns 
dos seus trazos diferenciais.  
 

 
Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características 
diferenciais, comparando varios textos, recoñece as súas orixes históricas e 
describe algúns dos seus trazos diferenciais.  
 

 
Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España.  

 

 
Bloque 4. Educación literaria 

 

 
Reflexionar sobre o sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante a compara-ción e a 
transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a 
produción de textos.  
 

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

 
Ler fragmentos ou obras da literatura española 

 
Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os 
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8 

 

e universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas 
afeccións, amosando interese pola lectura.  
 

aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal.  
 

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

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

 
Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou 
seleccionadas polo alumnado, investigando e experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  

 

 
Comprender textos literarios representati-vos 
da literatura da Idade Media ao Renacemento 
recoñecendo a intención do/da autor/a, 
relacionando o seu contido e a súa forma cos 
contextos socioculturais e literarios da época, 
identificando o tema, recoñecendo a evolución 
dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais 
razoados.  

 
Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou 
adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Renacemento, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe 
literaria.  
 

 
Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o 

contexto, e o mantemento de temas e formas, emitindo xuízos persoais razoados.  
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4º ESO 
  

                                   1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 
 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

 

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

 
Comprende o sentido global de textos orais propios dos ámbitos persoal, 
educativo e laboral, identificando a información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/da falante 
 

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

 

Retén información relevante e extrae informacións concretas 

Distingue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre 

discurso e contexto 
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Distingue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de 
comunicación, e entre información e persuasión en mensaxes publicitarias orais, 
identificando as estratexias de enfatización e expansión 

 

Segue e interpreta instrucións orais 

 
 
Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de diferente tipo 

 
Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, 

instrutiva, expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a información 

relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da 

falante 

Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do texto, analizando fontes 

de procedencia non verbal. 

Retén información relevante e extrae informacións concretas 

Utiliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o significado 

de palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, busca en dicionarios, 

lembra o contexto en que aparece, etc.) 

Resume textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos de forma 

clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se 

relacionen lóxicamente e semánticamente 

Comprender o sentido global e a intención de textos 

orais. 

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

 Recoñece e explica as características da linguaxe conversacional nas conversas 
espontáneas. 

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

Identifica o propósito, a tese e os argumentos das persoas participantes en 
debates, faladoiros e entrevistas procedentes dos medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos da súa forma e o seu 
contido. 

Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os 
debates e calquera intercambio comunicativo oral. 

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

 
Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade expositiva, a 
adecuación e a coherencia do discurso  

Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre, 
volume, etc.) a ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xestión de tempos e o 
emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

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



20 
 

  

 

 
 

 

Valorar a lingua oral como instrumento de 

aprendizaxe, como medio para transmitir 

coñecementos, ideas e sentimentos, e como 

ferramenta para regular a conduta. 

 

 
 

 

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

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

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

 
Realiza intervencións non planificadas, dentro da aula,. 

 

 
Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas 
prácticas orais. 

Pronuncia con corrección e claridade,  
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Coñecer, comparar, usar e valorar as normas de 

cortesía nas intervencións orais propias da 

actividade educativa, tanto espontáneas como 

planificadas, e nas prácticas discursivas orais propias 

dos medios de comunicación. 

 
Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral. 
 

 
Analiza críticamente debates e faladoiros procedentes dos medios de 
comunicación, recoñecendo neles a validez dos argumentos e valorando 
criticamente a súa forma e o seu contido. 

Participa activamente nos debates escolares, respectando as regras de 
intervención, interacción e cortesía que os regulan, utilizando unha linguaxe non 
discriminatoria. 

Reproducir situacións reais ou imaxinarias de 

comunicación potenciando o desenvolvemento 

progresivo das habilidades sociais, a expresión verbal 

e non verbal, e a representación de realidades, 

sentimentos e emocións 

Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación. 

                                                                           

                                                                   Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
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Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva 
e crítica de textos 

 
Comprende textos de diversa índole poñendo en práctica diferentes estratexias de 
lectura e autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxectivo e o 
tipo de texto, actualizando coñecementos previos, traballando os erros de 
comprensión e construíndo o significado global do texto. 
 

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

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

 

Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que 
incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enriquecer o  
seu vocabulario para expresarse con exactitude e precisión. 

Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención 
comunicativa dun texto publicitario procedente dos medios de comunicación. 

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

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

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

Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.  
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sempre as opinións dos demais.  
Respecta as opinións das demais persoas. 

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

 
 
Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

 
Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital, 

dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc 

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

 

 
Escribir textos en relación co ámbito de uso 

 
Redacta con claridade e corrección textos propios dos ámbitos persoal, educativo, 
social e laboral. 

Resume o contido de calquera tipo de texto, recollendo as ideas principais con 
coherencia  e expresándoas cun estilo propio, evitando reproducir literalmente as 
palabras do texto. 

Realiza esquemas e mapas conceptuais que estruturen o contido dos textos 
traballados. 

Explica por escrito o significado dos elementos visuais que poidan aparecer nos 
textos (gráficas, imaxes, etc.). 

 
Aplicar progresivamente as estratexias necesarias 

 
 Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas 
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para producir textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

conceptuais etc.). 

 
Redacta borradores de escritura 

Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as 
ideas con claridade e respectando as normas gramaticais e ortográficas.  

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas, estrutura, 
etc.) ou coa forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

 
Valorar a importancia da lectura e a escritura como 
ferramentas de adquisición das aprendizaxes e como 
estímulo do desenvolvemento persoal. 

 
Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de 
organizar o seu pensamento. 

 
Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora 
ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario 
para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión 

  
Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a lectura e a 
escritura. 

 

                                                                                              Bloque 3. Coñecemento da lingua 
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Recoñecer e explicar os valores expresivos que 

adquiren determinadas categorías gramaticais en 

relación coa intención comunicativa do texto onde 

aparecen, con especial atención a adxectivos, 

determinantes e pronomes. 

 

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

 

 
Recoñecer e explicar os valores expresivos que 

adquiren as formas verbais en relación coa intención 

comunicativa do texto onde aparecen. 

 

 
Recoñece e explica os valores expresivos que adquiren as formas verbais en 
relación coa intención comunicativa do texto onde aparecen. 
 

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

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

Forma substantivos, adxectivos, verbos e adverbios a partir doutras categorías 
gramaticais, utilizando diversos procedementos lingüísticos. 
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Coñece o significado dos principais prefixos e sufixos de orixe grecolatina e 
utilízaos para deducir o significado de palabras descoñecidas. 

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

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

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

Transforma e amplía oracións simples en oracións compostas coordinadas, usando 
conectores. 

Recoñece a palabra nuclear que organiza sintácticamente e semánticamente un 
enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela. 
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 Aplicar os coñecementos sobre a lingua para 

resolver problemas de comprensión e expresión de 

textos orais e escritos e para a revisión 

progresivamente autónoma dos textos propios e 

alleos. 

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

 
 
 
Recoñecer e utilizar os rexistros lingüísticos en 
función dos ámbitos sociais, valorando a importancia 
de utilizar o rexistro adecuado a cada momento. 

  
Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais ou escritos en función da 
intención comunicativa e do seu uso social. 

 
 
 
Valora a importancia de utilizar o rexistro adecuado a cada situación comunicativa, 
e aplícao nos seus discursos orais e escritos 
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                                                                                   Bloque 4. Educación literaria 

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

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

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

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

 
Promover a reflexión sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das artes. 

Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e 
explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de todas as épocas 
(música, pintura, cine, etc.). 
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Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-tipo, temas e 
formas ao longo dos diversos períodos históricoliterarios, ata a actualidade. 

Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un 
mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista segundo o 
medio, a época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

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

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

Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou 

seleccionadas polos alumnos, investigando e experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

Le en voz alta, modulando e adecuando a voz, apoiándose en elementos da 

comunicación non verbal e potenciando a expresividade verbal. 

Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a 

expresión corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando 

as producións das demais persoas. 

Comprender textos literarios representativos desde o 
século XVlll ata a posguerra, recoñecendo a intención 
do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero 

Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura 
desde o século XVlll ata a posguerrra, identificando o tema, resumindo o seu 
contido e interpretando a linguaxe literaria. 
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ao que pertence, e relacionando o seu contido co 
contexto sociocultural e literario da época, ou 
doutras épocas, e expresando a relación con xuízos 
persoais razoados. 

 
Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, 
e o mantemento de temas e formas, emitindo xuí-zos persoais razoados. 
 

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

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

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

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



 
 

  

 

 

 

 

                                                 2 .Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
A avaliación da materia de Lingua castelá e literatura é continua e formativa. 
Teremos en conta: o uso da lingua, as probas, as lecturas realizadas e a 
realización das tarefas relacionadas con estas, as tarefas presentadas, a 
corrección na expresión oral e escrita, así como a actitude.  
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,5 puntos. 
 
a) Alumnado que ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación. Nota media das 

dúas avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª 
avaliación: ata 1 punto. 

b) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación: 
- Se é a 2ª avaliación, consideramos aprobada a materia. Cabería entón 

a valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 
1 punto. 

- Se a avaliación aprobada é a 1ª, desenvolverá tarefas de recuperación 
da 2ª durante o 3º trimestre, de maneira non presencial, coa 
valoración positiva desa avaliación se achega as tarefas tendo en 
conta todas as modalidades de comunicación contempladas e 
levadas a cabo durante o 3º trimestre. 

c) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  
- Desenvolverá tarefas de recuperación, así como outras actividades 

que lle poida suxerir de xeito concreto e individual o profesorado, 
durante o 3º trimestre, con valoración positiva se achega as tarefas 
correctamente tendo en conta todas as modalidades de 
comunicación contempladas e levadas a cabo. 

 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas 
sanitarias o permiten, poderá contemplarse a realización de tarefas 
concretas para aquel alumnado do que quedase constancia que carece de 
conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.  

 

Instrumentos:  
- 1º e 2º trimestre: as notas acadadas nestes. 
- 3º trimestre: participación nas actividades propostas, valoración positiva 
das tarefas presentadas, interese amosado. 

Cualificación 
final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle poderá sumar a seguinte: 
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,50 puntos. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación, é dicir, o 
dado no 1º e 2º trimestres. 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Criterios de avaliación: 
a) O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre deste curso entregase as 

tarefas propostas polo departamento ou aprobase a 1ª ou 2ª avaliación 
da materia de Lingua castelá e literatura do curso actual aprobará. 

b) O alumnado que non cumpra o indicado no apartado a) deberá 
presentar as tarefas que se lle requiriron durante o 3º trimestre 
realizadas de forma correcta. Se o alumnado non presenta as tarefas, 
terá que realizar unha proba a través de calquera das canles telemáticas 
das que dispoña ou, se é posible, unha proba presencial obxectiva. 

Criterios de cualificación: 

• Traballos ou probas realizadas polo alumnado: 70 %. 

• Interese pola materia: 30 %. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión e corrección das tarefas propostas ao alumnado tendo en conta o 
traballo desenvolvido nos dous primeiros trimestres. Realización de probas 
obxectivas. 

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

Actividades  

Propostas de actividades variadas, nas que poidan alternar o uso do 
libro de texto, ligazóns a páxinas web, exercicios creados por nós, 
vídeos… para que todo o noso alumnado poida ir facendo 
actividades, non só aquel que ten conexión a Internet. 
- Actividades de recuperación: actividades encamiñadas a adquirir 
as competencias clave e acadar os obxectivos mínimos do curso. 
- Actividades de repaso e reforzo: as actividades están relacionadas 
con contidos de repaso, que usamos como pretexto para reforzar a 
práctica de elaborar resumos, descricións… 
- Actividades de ampliación: impartíronse algúns contidos de 
ampliación, moi sinxelos, acompañados de vídeos explicativos ou 
outros documentos, pero que non se terán en conta para a proba 
extraordinaria de setembro, pero eran necesarios para que o 
alumnado continuase co proceso de aprendizaxe.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: 
As actividades publícanse con periodicidade semanal na páxina web do 
centro, emprégase a plataforma Edmodo con 1º e 2º, comunicación a 
través do correo, e videochamada  Skype.  
Co alumnado con AC, a comunicación realízase a través do correo 
electrónico, o profesorado de área directamente ou a través da titora. 



33 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alumnado sen conectividade: 
Son as titoras as que recollen as tarefas e as trasladan ao alumnado 
telefonicamente. 

Materiais e recursos 

Libro de texto en papel, libro dixital (proporcionóuselles a licencia ás 
familias que a solicitaron), materiais elaborados polas docentes, 
baterías de exercicios, textos de comprensión lectora, xogos en liña, 
videochamada e vídeos. 

  

                                                  4   .Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- A través da páxina web do Centro. 
- A través do correo electrónico. 
- A través das distintas plataformas: Edmodo, Abalar, Skype 

Publicidade  - Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



34 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN       
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  CENTRO: CPR QUIÑONES DE LEÓN 
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MATERIA: LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: LINGUAS 
DATA: 8 MAIO 2020 
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1º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender textos orais. 
Comprende e interpreta a intención comunicativa de 
textos orais. 

Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, 
en situación formais e informais, de forma 
individual e en grupo. 

Elabora esquemas para organizar os contidos de 
exposicións. 

Comprender textos da vida cotiá e do ámbito 
educativo. 

Comprende o contido de textos propios da vida cotiá 
(correos electrónicos, cartas…) e da vida educativa 
(textos descritivos, narrativos, expositivos…). 

Ler en voz alta con dicción e entoación adecuada á 
situación comunicativa. 

Le en voz alta con dicción e entoación adecuada. 

Producir textos propios da vida cotiá e do ámbito 
académico. 

Produce textos propios das relacións sociais (notas, 
cartas, avisos…) e da vida educativa (resumos, 
esquemas, exposicións…). 

Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra 
fonte de consulta para resolver dúbidas. 

Obtén información lingüística en dicionarios e noutras 
obras de consulta. 

Aplicar correctamente as normas de puntuación e 
ortográficas. 

Aplica correctamente as normas de puntuación e 
ortográficas. 

Recoñecer o uso de distintas categorías gramaticais 
(substantivos, adxectivos, determinantes). 

Recoñece e explica o uso dalgunhas categorías 
gramaticais nos textos. 

Comprender e aplicar as regras de concordancia. 
Produce textos orais e escritos, usando as regras de 
concordancia. 

Ler obras literarias para desenvolver o criterio 
lector, e expoñer unha opinión persoal sobre a 
lectura. 

Le obras literarias para desenvolver o criterio lector e 
expón unha opinión persoal sobre a lectura. 

Diferencias textos dos tres grandes xéneros 
literarios a partir das súas características básicas. 

Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir das 
súas características básicas. 

Producir textos literarios sinxelos, botando  man 
dos coñecementos literarios adquiridos. 

Escribe textos literarios sinxelos, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos. 
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2º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e resumir o tema, as ideas principais e 
os datos relevantes de textos orais. 

Comprende o sentido global dos discursos orais e 
traslada a información a resumos ou esquemas. 

Producir textos orais, en situacións formais e 
informais, adecuadas á situación comunicativa. 

Produce textos orais, en situacións formais e 
informais, adecuadas á situación comunicativa. 

Comprender e interpretar textos de diferente 
tipoloxía. 

Comprende e interpreta a información máis relevante 
de textos de diferente tipoloxía. 

Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación comunicativa. 

Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación comunicativa. 

Producir textos de diferente tipoloxía. Produce textos propios de diferente tipoloxía. 

Planificar e revisar o escrito para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos 
contidos. 

Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras 
ortográficas e morfolóxicas, usa os signos de 
puntuación do texto en relación coa organización 
oracional e coa forma do texto.  

Usar eficazmente os dicionarios ou calquera fonte 
de consulta para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

Obtén información lingüística e doutra índole en 
dicionarios e noutras fontes de consulta. 

Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

Usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

Usa correctamente a puntuación. 

Recoñecer o uso de distintas categorías gramaticais 
(substantivo, adxectivo, pronome). 

Recoñece o uso das categorías gramaticais nos textos. 

Ler obras literarias e desenvolver o criterio lector; 
expoñer unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra. 

Le obras literarias e desenvolve o criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra. 

Ler expresiva e comprensivamente textos 
narrativos, líricos e dramáticos. 

Le expresiva e comprensivamente textos narrativos, 
líricos e dramáticos. 

Escribir textos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos. 

Escribe textos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos. 

Analizar textos literarios, de maneira guiada. Analiza textos literarios, de maneira guiada. 
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3º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender e interpretar a intención comunicativa 
implícita e explícita, o tema, a idea principal e as 
secundarias, o datos relevantes de textos orais dos 
medios de comunicación audiovisual 

Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos 
medios de comunicación audiovisual Interpreta textos 
orais e traslada a información relevante a esquemas 
ou resumos. 

Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, 
en situacións formais ou informais, de forma 
individual ou en grupo 

Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións e Participa con fluidez nas intervencións 
orais respectando as regras morfosintácticas 

Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

Usa técnicas de síntese do contido dos textos e Usa 
técnicas de ampliación e organización da información 

Identificar o tema, os subtemas. Interpreta o sentido global e compón o esquema 

Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os 
patróns fonéticos do galego. 

Respecta os patróns fonéticos do galego. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá. 

Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida 
cotiá 

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

Planifica a composición dos escritos, adecuados, 
coherentes e ben cohesionados. Redacta borradores, 
utiliza esquemas, consulta fontes de información e 
utiliza un rexistro lingüístico adecuado. 

Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir as producións escritas 

Usa as TIC para organizar os contidos, mellorar a 
presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

Aplicar os coñecementos sobre as categorías 
gramaticais na elaboración de textos.(artigo, 
substantivo, adxectivo, pronomes). 

Emprega textos orais e escritos e respecta as normas 
gramaticais. (artigo, substantivo, adxectivo, 
pronomes). 

Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas. 
Emprega textos orais e escritos e respecta as normas 
gramaticais. 

Comprender o sentido global e a intención 
comunicativa de textos orais e escritos. 

Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa. 

Recoñecer os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega, así como identificar as 
causas e consecuencias dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua desde os seus inicios ata 
1800 

Recoñece os principias elementos na orixe e formación 
da lingua e coñece os acontecementos relevantes. 
Identifica as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social desde os seus inicios ata 
1800. 

Identificar e comprender as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde as súas orixes 
na Idade Media ata 1800. 

Identifica e comprende as distintas épocas e períodos 
da literatura galega desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1800. 

Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos 
representativos desde a Idade Media ata 1800 e 
relacionar o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período. 

Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1800. 
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4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar a intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, 
a tese e os argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación audiovisual. 

Comprende o sentido global de textos orais dos 
medios de comunicación audiovisuais, identifica o 
propósito, a tese e os argumentos. Distingue as partes 
nas que se estruturan as mensaxes orais. Analiza 
criticamente.. 

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

Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. Recoñece a 
importancia dos aspectos prosódicos a linguaxe 
corporal adecuada así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público. 

Participar oralmente cunha fonética e prosodia 
correcta, valorar esta pronuncia e amosar unha 
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta. 
Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos. 

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

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas. 
Emprega nas intervencións orais espontáneas un 
léxico rico e variado. Rexeita argumentadamente os 
usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

Comprender e interpretar textos escritos propios 
da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial. 

Identifica a intención comunicativa, o tema e os 
subtemas de escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, administrativo e 
comercial. 

Identificar os usos lingüísticos que conteñan 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

Empregar as TIC para corrixir e mellorar a 
presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar 
opinións. 

Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación 
dos escritos, para difundir os textos propios, coñecer 
outros alleos e intercambiar opinións. Usa 
procesadores de textos para mellorar a presentación 
dos seus escritos. . Usa as TIC como medio de 
divulgación de textos propios 

Producir en soporte impreso ou dixital textos 
argumentativos, redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos 
argumentativos. 

Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua 
galega, con especial atención á entoación, ás vogais de 
grao medio e ao n velar. 

Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta, 

Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de 
consulta, 

Xustifica a adecuación dos textos, en función do 
contexto, do tema e do xénero e elabora 
producións propias cunha adecuación apropiada. 

Xustifica a adecuación das producións en función do 
contexto, do tema e do xénero textual. Elabora 
producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao 
contexto, ao tema e ao xénero textual. 

Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
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películas, etc.). películas, obras de teatro, etc.). 

Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer e 
describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo 
no século XXI. 

Valora a lingua como medio de relación interpersoal e 
de sinal de identidade dun pobo. Valora o 
plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia. . 
Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a 
partir da situación sociolingüística actual. 

Identificar os elementos do proceso normalizador e 
adquirir vínculos positivos cara ao seu uso. 

Identifica os procedementos de normalización. 
Distingue normativización e normalización.  

Distingue normativización e normalización Sinala os prexuízos lingüístico. 

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

Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas da lingua Recoñece os 
principais fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas da lingua. Recoñece os trazos da variedade 
estándar da lingua galega. Recoñece as variedades 
diastráticas e diafásicas . 

Identificar e comprender os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata 1975. 

Identifica os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata 1975. Comprende e 
explica razoadamente os distintos períodos da 
literatura galega de 1916  ata 1975. Le 
autonomamente obras ou textos representativas da 
literatura galega de 1916 ata 1975. Comenta, de forma 
guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 
desde 1916 ata 1975. 

Elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen textos representativos 
da literatura galega de 1916 ata 1975. 

Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos 
que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata 1975. 

Consultar fontes de información variadas e recursos 
das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

Consulta fontes de información variadas. Emprego de 
diferentes recursos das TIC . 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
A avaliación da materia de Lingua galega e literatura é continua e formativa. 
Teremos en conta: o uso da lingua, as probas, as lecturas realizadas e a 
realización das tarefas relacionadas con estas, as tarefas presentadas, a 
corrección na expresión oral e escrita, así como a actitude.  
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,5 puntos. 
 
d) Alumnado que ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación. Nota media das dúas 

avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: 
ata 1 punto. 

e) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación: 
- Se é a 2ª avaliación, consideramos aprobada a materia. Cabería entón a 

valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 1 
punto. 

- Se a avaliación aprobada é a 1ª, desenvolverá tarefas de recuperación da 
2ª durante o 3º trimestre, de maneira non presencial, coa valoración 
positiva desa avaliación se achega as tarefas tendo en conta todas as 
modalidades de comunicación contempladas e levadas a cabo durante o 
3º trimestre. 

f) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  
- Desenvolverá tarefas de recuperación, así como outras actividades que lle 

poida suxerir de xeito concreto e individual o profesorado, durante o 3º 
trimestre, con valoración positiva se achega as tarefas correctamente 
tendo en conta todas as modalidades de comunicación contempladas e 
levadas a cabo. 

 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o 
permiten, poderá contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel 
alumnado do que quedase constancia que carece de conectividade para 
realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.  

 

Instrumentos:  
- 1º e 2º trimestre: as notas acadadas nestes. 
- 3º trimestre: participación nas actividades propostas, valoración positiva das 
tarefas presentadas, interese amosado. 

Cualificación final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle poderá sumar a seguinte: 
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,50 puntos. 
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación, é dicir, o dado 
no 1º e 2º trimestres. 

Alumnado de Criterios de avaliación: 



42 
 

   

 

 

  

materia pendente c) O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre deste curso entregase as 
tarefas propostas polo departamento ou aprobase a 1ª ou 2ª avaliación da 
materia de Lingua galega e literatura do curso actual aprobará. 

d) O alumnado que non cumpra o indicado no apartado a) deberá presentar as 
tarefas que se lle requiriron durante o 3º trimestre realizadas de forma 
correcta. Se o alumnado non presenta as tarefas, terá que realizar unha 
proba a través de calquera das canles telemáticas das que dispoña ou, se é 
posible, unha proba presencial obxectiva. 

Criterios de cualificación: 

• Traballos ou probas realizadas polo alumnado: 70 %. 

• Interese pola materia: 30 %. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión e corrección das tarefas propostas ao alumnado tendo en conta o 
traballo desenvolvido nos dous primeiros trimestres. Realización de probas 
obxectivas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Propostas de actividades variadas, nas que poidan alternar o uso do libro 
de texto, ligazóns a páxinas web, exercicios creados por nós, vídeos… 
para que todo o noso alumnado poida ir facendo actividades, non só 
aquel que ten conexión a Internet. 
- Actividades de recuperación: actividades encamiñadas a adquirir as 
competencias clave e acadar os obxectivos mínimos do curso. 
- Actividades de repaso e reforzo: as actividades están relacionadas con 
contidos de repaso, que usamos como pretexto para reforzar a práctica 
de elaborar resumos, descricións… 
- Actividades de ampliación: impartíronse algúns contidos de ampliación, 
moi sinxelos, acompañados de vídeos explicativos ou outros 
documentos, pero que non se terán en conta para a proba 
extraordinaria de setembro, pero eran necesarios para que o alumnado 
continuase co proceso de aprendizaxe.  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

• Alumnado con conectividade: 
As actividades publícanse con periodicidade semanal na páxina web do 
centro, emprégase a plataforma Edmodo con 1º e 2º, comunicación a través 
do correo, ben directamente o profesor de área co alumnado, ben a través 
dos titores.  
Co alumnado con AC, a comunicación realízase a través do correo 
electrónico, o profesorado de área directamente ou a través da titora. 

• Alumnado sen conectividade: 
Son as titoras as que centran esta información.  

Materiais e recursos 
Libro de texto en papel, libro dixital (proporcionóuselles a licencia ás 
familias que a solicitaron), materiais elaborados polas docentes, baterías de 
exercicios, textos de comprensión lectora, xogos en liña, vídeos. 

  



44 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- A través da páxina web do Centro. 
- A través do correo electrónico. 
- A través das distintas plataformas: Edmodo, Abalar.  

Publicidade  - Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN       
D IDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

  CENTRO: CPR QUIÑONES DE LEÓN 

CURSO: 1º,2º,3º E 4º  ESO 
MATERIA: PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS) 
DEPARTAMENTO: LINGUAS 
DATA: 8 MAIO 2020 
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      1.  ESTÁ NDA RE S DE A PRE ND IZAXE E  COMPE TE NCIA S IM P RE SCINDIBLE S  

 

Criterios de Avaliación  Estándares de aprendizaxe 1ºESO  

                                                       Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e 

ben estruturados.  

Recoñecer as fórmulas máis 

habituais de contacto social e as 

normas de cortesía máis sinxelas e 

comúns para a súa idade 

 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas 

relacionadas coas actividades de aula. 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou 

procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 

coñecido. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 

Pronunciar e entoar de xeito 

claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia 

polos que os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións 

de cando en vez. 

 

 

Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións 

comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña 

que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 

 
Bloque 3:comprensión de textos escritos 

 

Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

dixital, breves, sinxelos e ben 

estruturados, escritos nun rexistro 

informal ou estándar, que traten de 

asuntos cotiáns, de temas coñecidos 

e previsibles de interese ou 

relevantes para os propios estudos, 

e que conteñan estruturas sinxelas e 

un léxico básico de uso común e 

habitual. 

 

 

 

Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico 

claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas 

ou do seu interese sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Completar documentos básicos nos 

que se solicite información persoal. 

Escribir mensaxes sinxelas con 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas 

con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

Presentar os textos escritos de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e minúsculas 

cando corresponda, etc.), en soporte 

impreso e dixital 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e 

dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, 

relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial 

relevancia e comprensibles para a súa idade, respectando as 

convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes 

sociais. 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 

Pronunciar e entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que resulte 

evidente o acento estranxeiro ou se 

cometan erros de pronunciación  

 

 

Valorar as linguas como medio para 

comunicarse e relacionarse con 

compañeiros e compañeiras doutros 

países, como recurso de acceso á 

información, e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer 

culturas e maneiras de vivir 

diferentes  

 

 

 

Producir textos escritos sen faltas de 

ortografía significativas en palabras e 

expresións habituais propias do 

nivel.  

 

 

 

 

Utilizar a lingua estranxeira na maioría das actividades de aula 

facendo esforzo por facelo e, cunha pronunciación clara, aceptable e 

comprensible. 

 

 

 

 

Utiliza as fórmulas propias da lingua estranxeira nunha conversa 

(saúdos, fórmulas orais breves para manter a atención, facer 

preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro 

estándar.  

 

 

 

 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios 

do seu nivel educativo. 
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Criterios de Avaliación  Estándares de aprendizaxe 2ºESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados.  

Recoñecer as fórmulas máis habituais de 

contacto social e as normas de cortesía 

máis sinxelas e comúns para a súa idade 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas 

relacionadas coas actividades de aula. 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

informal entre dúas persoas que ten lugar na súa presenza, ou 

procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 

coñecido. 

 Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades 

inmediatas e temas cos que se estea moi familiarizado/a. 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 

Pronunciar e entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que se cometan erros de 

pronuncia polos que os interlocutores 

teñan que solicitar repeticións de cando en 

vez. 

Manexar con certa fluidez frases curtas, 

grupos de palabras e fórmulas básicas para 

desenvolverse de xeito suficiente en 

breves intercambios en situacións 

habituais e cotiás  

Utilizar estratexias de cooperación na 

interacción e no traballo con outras 

persoas, colaborando coas demais persoas 

na interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas 

 

 

Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a 

outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

Ofrece e obtén información básica en situacións habituais e concretas 

propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo 

normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

 

Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia 

comprensible, empregando as convencións propias do proceso 

comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia 

información básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións 

sinxelas e básicas, ou se 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte dixital, breves, 

sinxelos e ben estruturados, escritos nun 

rexistro informal ou estándar, que traten 

de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e 

previsibles de interese ou relevantes para 

os propios estudos, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico básico de 

uso común e habitual. 

Identificar información persoal básica 

(descrición física, data e lugar de 

nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe 

e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e 

no ámbito público, presentada ou 

solicitada en cartas, formularios, fichas, 

cuestionarios, anuncios, etc. de uso común 

e habitual. 

 

Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 

interese sempre que poida reler as seccións difíciles. 

 

Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 

publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo.  

 

Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas 

para a xente nova) de historias de ficción 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Completar documentos básicos nos que se 

solicite información persoal. 

Escribir mensaxes sinxelas con 

información, instrucións e indicacións moi 

básicas relacionadas con actividades cotiás 

e de inmediata necesidade. 

Presentar os textos escritos de xeito 

coidado (con atención ás marxes, risca 

duras, liñas dereitas, letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, etc.), en soporte impreso e 

dixital 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, 

en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa 

idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a 

etiqueta se utiliza as redes sociais. 

 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso 

e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 

signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Pronunciar e entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que resulte evidente o 

acento estranxeiro ou se cometan erros de 

pronunciación  

 

Valorar as linguas como medio para 

comunicarse e relacionarse con 

compañeiros e compañeiras doutros 

países, como recurso de acceso á 

información, e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer 

culturas e maneiras de vivir diferentes  

 

 

Producir textos escritos sen faltas de 

ortografía significativas en palabras e 

expresións habituais propias do nivel.  

 

 

 

 

Utilizar a lingua estranxeira na maioría das actividades de aula facendo 

esforzo por facelo e, cunha pronunciación clara, aceptable e 

comprensible. 

 

 

 

Utiliza as fórmulas propias da lingua estranxeira nunha conversa 

(saúdos, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas 

por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar.  

 

 

 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 

seu nivel educativo 

 

 



53 
 

  

 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe 3º ESO 

 

                                                            Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Recoñecer a diferenza entre o 

gramaticalmente correcto e textos 

incorrectos e valorar a importancia de 

corrixir erros como parte do proceso de 

aprendizaxe.   

 

 

 

Identificar, aprender e usar as regras e as 

estruturas gramaticales correctamente 

 

Valorar a importancia de usar un idioma 

estranxeiro para ter acceso a información 

naquela lingua dunha variedade de 

fontes ata Internet.  

 

Captar a idea xeral en actividades de 

escoita baseadas en tipos diferentes de 

textos (emisión de radio, historia) 

 

 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito 

lento e claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun 

aeroporto, información sobre actividades nun campamento de verán 

ou no contestador automático dun cine), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

 

Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 

e centros de lecer, de estudos ou de traballo). 

 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten 

lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso 

está articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade 

estándar da lingua. 

 

 

 

 

 

                                  Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Producir unha escritura planexada para 

organizar a información clave para un texto 

relacionado co tema da unidade que se 

estea dando. 

 

 Recoñecer, entender e usar a nova 

Escribe correspondencia persoal na que se establece 

e mantén o contacto social (por exemplo, con 

amigos/as noutros países), se intercambia 

información, se describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais, se dan 

instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  

 
 

Facerse entender en una situación de cada día 

sen axuda excesiva. 

 

 

 

Expresarse usando a lingua verbal e  non verbal. 

 

 

 

Participar en conversas básicas sobre temas 

predicibles e con propósitos comunicativos 

propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, 

reaccionar perante invitacións e propostas), e 

expresar sentimentos e opinións de forma 

básica.  

 

 
 
 
Nas actividades de aula, interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira  dentro das súas limitacións coa lengua. 
 

 

 

 

Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con 

apoio visual, que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde 

a preguntas breves e sinxelas sobre o contido destas.  

 

                                         
                                               Bloque 3:comprensión de textos escritos 
 

Identificar as ideas principais nunha variedade de 

textos escritos (correo electrónico, anuncio, un 

relato da vida e hábitos de adolescentes) coa 

axuda de elementos non verbais. 

 

 

Ler con certa autonomía textos adaptados de 

certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses 

e ao nivel escolar, seguindo a liña argumental, o 

carácter básico dos personaxes e as súas 

relacións.  

 

Comprende correspondencia persoal en calquera formato na 

que se fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e 

lugares, se narran acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, 

desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 

Comprende historias de ficción breves e ben estruturadas  e 

faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións 

e do argumento. 
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gramática introducida na unidade 

 

Escribir en papel ou  soporte electrónico 

textos breves, sinxelos , de estrutura clara 

e de xeito coidado,  sobre temas cotiáns ou 

de interese persoal, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, a ortografía básica e os signos de 

puntuación máis comúns, cun control 

razoable de expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

 

 

 

 

 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 

normas ortográficas e os signos de puntuación. 

 

                                   Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Pronunciar  e entoar de xeito claro e 

intelixible, aínda que resulte evidente o 

acento estranxeiro ou se cometan erros de 

pronunciación  

 

Producir textos escritos sen faltas de 

ortografía significativas en palabras e 

expresións habituais propias do nivel.  

 

Utilizar as experiencias lingüísticas e os 

coñecementos adquiridos en todas as 

linguas que coñece, para establecer 

similitudes e diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe, e apreciar a 

riqueza persoal e social que proporciona 

ser unha persoa plurilingüe. 

Desenvólvese na maioría das actividades de aula 

facendo esforzándose por utilizar a lingua  

estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e 

comprensible. 

 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación 

elementais e as regras ortográficas básicas, na 

redacción de traballos e outros textos, para facerse 

comprensible case sempre.  

 

Utiliza as fórmulas propias da lingua estranxeira 

nunha conversa (saúdos, fórmulas orais breves para 

manter a atención, facer preguntas por preferencias, 

expresar opinións, etc.) en rexistro estándar.  
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 4º ESO 

                                                           

                                                               Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais  ou os detalles relevantes de 
textos breves ou de lonxitude media sobre 
diferentes temas 

 

Comprender os detalles de información 
relativa a datos persoais, horarios, prezos e 
números, así como comprender preguntas e 
instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás ou 
ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e 
profesional.   

 

Comprender as ideas principais de textos 

orais de carácter informal que relaten 

experiencias persoais e  expresen opinións 

ou puntos de vista, cunha fala lenta e nunha 

linguaxe estándar, identificando aspectos 

como a secuencia temporal das experiencias 

(por exemplo, dunha película), e os 

sentimentos que suscitan. 

 

 
 

Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e información relevante en presentacións ou 
charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre 
temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional 

 

Identifica as ideas principais e detalles relevantes 

dunha conversa formal ou informal de certa duración 

entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa 

presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de 

carácter xeral ou cotián, cando o discurso está 

articulado con claridade. 

 

Entende o que se lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, 

etc.) ou menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital…), se pode pedir confirmación 

dalgúns detalles. 

 

Identifica a idea principal e aspectos significativos de 

noticias de televisión cando hai apoio visual que 

complementa o discurso, así como o esencial de 

anuncios publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, e cando as 

imaxes facilitan a comprensión. 
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                                                   Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. 

 

 

 Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de estrutura simple e 
clara.  

 

 Pronunciar e entoar os enunciados de 
maneira clara e comprensible así coma 
manter o ritmo do discurso coa fluidez 
suficiente para facer comprensible a 
mensaxe cando as intervencións son breves 
ou de lonxitude media, aínda que poidan 
producirse pausas, vacilacións. 

 

 

Producir textos breves ou de lonxitude 
media  nos que se intercambia información, 
ideas e opinións 

 

 

 

Comprender preguntas e dar información 
básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal  aínda que teña 
que solicitar aclaracións ou repetir as súas 
respostas para facerse comprender 

 

 

 

 

 
 
 
Nas actividades de aula, interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira  dentro das súas limitacións coa 
lengua. 

 

 

 

 

Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 

entender, como a utilización de expresións 

memorizadas ou fixas  e o uso de exemplos e 

definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os 

acentos, a entoación, etc. 

 

 

 

 

 

Proporciona información  e sobre os ámbitos educativo 

e persoal. Expresa as súas ideas e sentimentos. 
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                                                          Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes 
do texto.  
 
Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para a procura de información 
en diferentes fontes. 
 
 Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos de dificultade media-
baixa, que traten asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de correspondencia, de temas de 
interese ou salientables para os propios 
estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso 
común, de carácter tanto xeral como máis 
específico.  
 
 
Seguir instrucións básicas que lle permitan, 
por exemplo, pór en marcha, manexar ou 
instalar aparellos ou aplicacións 
informáticas sinxelas (acompañadas de 
imaxes), entender unha prescrición médica, 
matricularse nun centro de estudos, etc.  
 
 
 
 
 
Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos breves ou adaptados, ben 
estruturados, con argumento sinxelo e 
lineal.  
 

 
 
Procura e entende información específica en páxinas 
web e outros materiais ou consulta claramente 
estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa especialidade ou intereses. 
 
 
Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de textos .anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo e do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e 
ofertas de traballo).  
 
 
Comprende correspondencia persoal, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos 
ou do seu interese.  
 
 
 
Identifica información relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de convivencia . 
 
 
 
 
 
Comprende os aspectos xerais e os detalles máis 
relevantes de textos de ficción e textos literarios breves 
e cun argumento sinxelo e lineal. 

 
                                     Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
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Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media lonxitude  
 
 
 Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns tendo en conta o léxco máis común 
e o aprendido. 
  
 
Tratar a información obtida de diversas 
fontes, para iniciar e concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar a información de 
xeito claro, ampliala con exemplos ou 
resumila con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal.  
 
 
 
Presentar os textos escritos de xeito 
coidado valorando importancia da 
presentación nas comunicacións escritas.  
 
 

 
 Escribe, informes breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema educativo ou ocu-
pacional, ou menos habitual (por exemplo, un 
accidente), describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando aconte-cementos 
nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións.  
 
Escribe correspondencia formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou 
dar información, solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos.  
 
 
Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, nos que solicita e se 
transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), 
respectando as convencións e as normas de cortesía.  
 
Escribe correspondencia persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe experiencias, impresións 
e sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos 
relaciona-dos co seu ámbito de interese, actividades e 
experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, 
as súas mellores vacacións, un acontecemento 
importante, un libro ou unha película), ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen 
importantes, e xustificando brevemente as súas 
opinións sobre eles.  
 
Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e 
os signos de puntuación.  
 

                                   
                           Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Discriminar patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións 
comunicativas xerais relacionados con eles.  
 
 Recoñecer e utilizar as principais 
convencións ortográficas e de puntuación, 
de uso de maiúsculas e minúsculas así como 
abreviaturas e símbolos de uso  
común e máis específico e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos 
en internet (por exemplo, abreviacións ou 
outros en chats).  
 
 Coñecer e utilizar para a comprensión e a 
produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá, condicións de vida etc,  así como 
os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes 
no texto (por exemplo, de carácter histórico 
ou literario).  
 
Recorrer aos coñecementos sintáctico-
discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de 
expoñentes lingüísticos necesarios segundo 
o tipo de texto e a intención comunicativa 
 
Aplicar á comprensión do texto os 
coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e 
discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral e escrita, así como os 
seus significados  
 
Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto 
léxico oral e escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións. 
 
Valorar as linguas como medio para 
comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á información e 
como instrumento de enriquecemento 

 
 
Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas 
fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas interlocutoras.  
 
 
 
Produce textos escritos en diferentes soportes, 
tratando de non cometer erros ortográficos e de 
puntuación que impidan a comprensión 
  
 
 
 
Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe 
ou estadía noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, 
información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, 
pero correcta e adecuada ao contexto.  
 
 
Comprende e utiliza con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e locucións 
idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade 
lingüística correspondente á lingua meta.  
 
 
Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e 
variado, o que implica, entre outros, o emprego de 
sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de 
significación próxima para evitar a repetición léxica. 
 
 
Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos 
países onde se fala a lingua estranxeira, e establece 
relación entre as-pectos da cultura propia e da cultura 
meta  
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persoal  
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                                                                        2 .Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
A avaliación da materia de inglés  é continua e formativa. Teremos en conta: 
o uso da lingua, as probas, as lecturas realizadas e a realización das tarefas 
relacionadas con estas, as tarefas presentadas, a corrección na expresión 
oral e escrita, así como a actitude.  
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,5 puntos. 
 
g) Alumnado que ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación. Nota media das 

dúas avaliacións e valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª 
avaliación: ata 1 punto. 

h) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación: 
- Se é a 2ª avaliación, consideramos aprobada a materia. Cabería entón 

a valoración positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 
1 punto. 

- Se a avaliación aprobada é a 1ª, desenvolverá tarefas de recuperación 
da 2ª durante o 3º trimestre, de maneira non presencial, coa 
valoración positiva desa avaliación se achega as tarefas tendo en 
conta todas as modalidades de comunicación contempladas e 
levadas a cabo durante o 3º trimestre. 

i) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  
- Desenvolverá tarefas de recuperación, así como outras actividades 

que lle poida suxerir de xeito concreto e individual o profesorado, 
durante o 3º trimestre, con valoración positiva se achega as tarefas 
correctamente tendo en conta todas as modalidades de 
comunicación contempladas e levadas a cabo. 

 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas 
sanitarias o permiten, poderá contemplarse a realización de tarefas 
concretas para aquel alumnado do que quedase constancia que carece de 
conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.  

 

Instrumentos:  
- 1º e 2º trimestre: as notas acadadas nestes. 
- 3º trimestre: participación nas actividades propostas, valoración positiva 
das tarefas presentadas, interese amosado. 

Cualificación 
final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle poderá sumar a seguinte: 
3º trimestre:  

• 100 % das tarefas entregadas correctamente � 1 punto.  

• 50 % das tarefas entregadas correctamente � 0,50 puntos. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación, é dicir, o 
dado no 1º e 2º trimestres. 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Criterios de avaliación: 
e) O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre deste curso entregase as 

tarefas propostas polo departamento ou aprobase a 1ª ou 2ª avaliación 
da materia de inglés do curso actual aprobará. 

f) O alumnado que non cumpra o indicado no apartado a) deberá 
presentar as tarefas que se lle requiriron durante o 3º trimestre 
realizadas de forma correcta. Se o alumnado non presenta as tarefas, 
terá que realizar unha proba a través de calquera das canles telemáticas 
das que dispoña ou, se é posible, unha proba presencial obxectiva. 

Criterios de cualificación: 

• Traballos ou probas realizadas polo alumnado: 70 %. 

• Interese pola materia: 30 %. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión e corrección das tarefas propostas ao alumnado tendo en conta o 
traballo desenvolvido nos dous primeiros trimestres. Realización de probas. 

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

Actividades  

Propostas de actividades variadas, nas que poidan alternar o uso do 
libro de texto, ligazóns a páxinas web, exercicios creados por nós, 
vídeos… para que todo o noso alumnado poida ir facendo 
actividades, non só aquel que ten conexión a Internet. 
- Actividades de recuperación: actividades encamiñadas a adquirir 
as competencias clave e acadar os obxectivos mínimos do curso. 
- Actividades de repaso e reforzo: as actividades están relacionadas 
con contidos de repaso, que usamos como pretexto para reforzar a 
práctica de elaborar resumos, descricións… 
- Actividades de ampliación: impartíronse algúns contidos de 
ampliación, moi sinxelos, acompañados de vídeos explicativos ou 
outros documentos, pero que non se terán en conta para a proba 
extraordinaria de setembro, pero eran necesarios para que o 
alumnado continuase co proceso de aprendizaxe.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnado con conectividade: 
As actividades publícanse con periodicidade semanal na páxina web do 
centro, emprégase a plataforma Edmodo con 1º e 2º, comunicación a 
través do correo, ben directamente o profesor de área co alumnado, 
ben a través dos titores., videochamada a través de Skype. 

• Alumnado sen conectividade: 
   Son as titoras as que recollen as tarefas e as trasladan ao alumnado        
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telefonicamente. 

Materiais e recursos 

Libro de texto en papel, libro dixital (proporcionóuselles a licencia ás 
familias que a solicitaron), materiais elaborados polas docentes, 
baterías de exercicios, textos de comprensión lectora,videochamada, 
xogos en liña, vídeos. 
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                                                  4   .Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

- A través da páxina web do Centro. 
- A través do correo electrónico. 
- A través das distintas plataformas: Edmodo, Abalar,Skype 

Publicidade  - Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

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

Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN       
D IDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

  CENTRO: CPR QUIÑONES DE LEÓN 

CURSO: 1º,2º,3º E 4º  ESO 
MATERIA: FRANCÉS 
DEPARTAMENTO: LINGUAS 
DATA: 8 MAIO 2020 
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1º ESO 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender preguntas e informacións sinxelas 

relativas á información persoal moi básica (nome, 

idade, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao comportamento na aula.  

 

Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais 

sobre asuntos persoais ou educativos (nome, idade, 

enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de 

xeito pausado e ben articulado, e se repita se o 

necesita.  

 

 

Comprender o sentido global e as informacións 

específicas máis relevantes de mensaxes orais 

sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir 

instrucións ou indicacións, identificar persoas, 

obxectos e lugares descritos cun vocabulario 

básico) emitidas cara a cara, gravadas ou en sopor-

te multimedia, sobre situacións habituais de 

comunicación, se se fala moi amodo e con moita 

claridade.  

 

Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (números, datas, etc.) e temas con que 
teña moita familiaridade,segue instrucións e consignas de aula. 
Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, 
por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, 
ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que as persoas 

interlocutoras teñan que solicitar repeticións para 

entender a mensaxe.  

 

Na maioría das actividades de aula, amosa unha 

actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 

diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 

utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas 

para pedir axuda ou aclaracións.  

 

 

Interactuar de xeito sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando fórmulas moi 

básicas relativas a saúdos, despedidas, 

agradecementos e presentacións, colaborando para 

entender e facerse entender.  

 

 

Fai e responde intelixiblemente e con accións 

colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 

sobre actividades moi comúns da vida diaria e do 

tempo libre en situacións de comunicación 

significativas para a súa idade e o seu nivel escolar.  

 

Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, 
lugar de residencia, familia, orixe, gustos, posesións, etc.), 
utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas 
e habituais sobre estes datos. 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre 

si mesmo/a e sobre accións e nocións (horarios, 

datas, cantidades) moi habituais da vida diaria, 

usando un repertorio básico de palabras e frases 

moi simples memorizadas, e facéndose 

comprender aínda que a persoa interlocutora 

necesite que se repita ou repetir o dito.  

 

Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela 

sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 

intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas 

moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, 

con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da 

persoa interlocutora para entender e facerse entender  

 

Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, 

títulos e outras informacións visuais, e aos 
Comprende con fluidez textos adaptados relativos a 
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coñecementos previos sobre o tema ou a situación 

de comunicación, e aos transferidos desde as 

linguas que coñece), identificando a información 

máis importante e deducindo o significado de 

palabras e expresións non coñecidas.  

 

temas do seu interese.  

 

 

Seguir instrucións básicas e comprender avisos, 

obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles, e 

traballadas previamente.  

Comprender información relevante e previsible en 

textos breves, moi sinxelos e ben estruturados, con 

conectores moi básicos e relativos a temas da 

propia experiencia. 

 

Comprende instrucións básicas,avisos, obrigas e 

prohibicións sinxelas así como textos relacionados con 

temas da sú experiencia. 

Completar documentos moi básicos nos que se solicite 
información persoal 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, 

empregando expresións e enunciados traballados 

previamente, para transmitir información, ou con 

intencións comunicativas propias da súa idade e do 

seu nivel escolar.  

 Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con 

información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata 

necesidade.  
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2º ESO 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender preguntas e informacións relativas á información 

persoal e pública moi básica e instrucións e peticións 

elementais na aula. 

 

Comprende a información esencial en conversas breves e moi 

sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, 

por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, 

a descrición moi básica du-nha persoa, un obxecto ou un lugar, 

estados de saúde, sensacións e sentimentos moi elementais, 

sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita 

se o necesita.  

 

 

 Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves 

sobre temas cotiáns habituais e de necesidade inmediata, 

previamente traballados, relativas ao ámbito persoal e público 

moi elemental, sempre que se fale con lentitude, articulando 

de forma clara e comprensible.  

 

Comprende o sentido global e a información máis salientable de 

textos orais procedentes de medios audiovisuais ou de internet, 

breves como instrucións e comunicados, con estruturas 

previamente traballadas, léxico moi común relacionado con 

necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre 

que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver 

escoitar o dito.  

 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan que 
solicitar repeticións para entender a mensaxe. 

Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicati-

vas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a 

outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.  

 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo/a 
e sobre accións e nocións (horarios, datas e cantidades) moi 
habituais da vida diaria, usando un repertorio básico de 
palabras e frases moi simples memorizadas, e facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito. 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais relativas a saúdos, despedidas, agradecementos e 
presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e 
fai e responde intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si 
mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social diaria e do 
tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar. 

Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e 

servizos moi elementais, utilizando un repertorio moi básico de 

expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos 

 

Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, 
e reacciona adecuadamente para establecer contacto social 
elemental, intercambiar información moi básica, manifestar os 
seus gustos, facer invitacións e ofrecementos elementais (invitar a 
ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.) 

Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, 
obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles e traballadas 
previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela e con apoio visual. 

 

Seguir instrucións e consignas básicas, e comprender avisos, 

obrigas e prohibicións moi sinxelas e predicibles e traballadas 

previamente, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura moi 

sinxela e con apoio visual.  

 
Comprender información relevante e previsible en textos 
breves, moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi 
básicos e relativos a coñecementos e experiencias propias da 
súa idade. 

Comprende textos propios de situacións cotiás próximas onde se 
dan a coñecer bens se servizos ou acontecementos (anuncios 
publicitarios elementais, folletos, catálogos, invitacións, etc.), e con 
apoio visual cando teña certa dificultade. 

Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da 

persoa destinataria, finalidade do escrito, planificación, 

redacción do borrador, revisión do texto e versión final) a 

partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula.  

 

Comprender información relevante e previsible en textos breves, 

moi sinxelos e ben estruturados, con conectores moi básicos e 

relativos a coñecementos e experiencias propias da súa idade. 
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Completar documentos moi básicos nos que se solicite 
información persoal. 

Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, 
preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e propios 
da súa idade. 

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de necesidade inmediata 

Comprende información esencial e localiza información específica 
en material in-formativo moi sinxelo, e con apoio visual, sobre 
temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos 
saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia 

Completar documentos moi básicos nos que se solicite 
información persoal. 

 

Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando 

expresións e enunciados traballados previamente, para transmitir 

información ou con intencións comunicativas propias da súa idade 

e do seu nivel escolar.  

  

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, 
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de necesidade inmediata 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi 
básica e relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións 

Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, 

cunha finalidade determina-da propia da súa idade e do seu 

nivel escolar, e cun formato preestablecido en soporte tanto 

impreso como dixital, amosando interese pola presentación 

limpa e ordenada do texto.  

 

Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha fun-
cionalidade ou tarefa determinada (informar, preguntar, invitar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada. 

Utilizar para a comprensión e produción de textos orais e 

escritos os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relacións interpersoais, comportamento 

e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis 

básicas nos contextos respectivos.  

 

 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 
que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, hora-rios, 
etc 

Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou 

frases que descoñece a partir das experiencias e os 

coñecementos transferidos desde as linguas que coñece.  

 

Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de produción de 

textos e de hipóteses de significados tomando en consideración os 

coñecementos e as experiencias noutras lin-guas. 

Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, mediante os expoñentes básicos de 

devanditas funcións e os patróns discursivos de uso máis 

habitual, e utilizar un repertorio léxico suficiente para 

comunicar no seu nivel escolar, sempre que sexan traballados 

en clase previamente.  

 

Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a 

situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar infor-

mación sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 

necesarios, moi básicos e traballados previamente.  
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3º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido  xeral. 

Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a 

información máis importante en textos orais breves 

e ben estruturados.  

Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 

lenta e claramente, e seguir indicacións sinxelas e 

breves.  

Comprender transaccións moi básicas de bens e 

servizos elementais na vida cotiá. 

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 

compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa e 

mellorándoo. 

Captaa información máis importante de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados breves. 

Entende os puntos principais do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás  e estruturadas. 

 

Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia 

Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión 
escrito. 

Intercambiar de xeito intelixible información sobre 

transaccións  e estións cotiás moi elementais,. 

Interactuar de xeito simple.Intercambios 

claramente estruturados. 

Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos,. 

Dar información sobre datos básicos persoais, 
expectativas ou gustos, utilizando un repertorio moi 
básico de expresións memorizadas sinxelas e habituais 
sobre estes datos 

Desenvólvese de maneira simple nunha conversa formal ou 
entrevista (por exemplo, para realizar uns puntos clave se o 
necesita. 

Utilizar estratexias de lectura  identificando a 

información máis importante e deducindo o 

significado de palabras e expresións non coñecidas 

polo contexto e mediante os coñecementos e as 

experiencias noutras linguas. 

Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de 

textos xornalísticos moi breves 

Identifica,con axuda da imaxe, instrucións xerais 

breves e sinxelasde funcionamento e manexo de 

aparellos de uso cotián. 

Completar documentos moi básicos nos que se 

solicite información persoal. 

 

Completa un cuestionario sinxelo con información 

persoal básica  

Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con 
información, instrucións e indicacións moi básicas 

Escribe  notas e mensaxes  onde fai comentarios moi breves 
ou dá instrucións 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso máis básico, recoñecendo o 

seu significados evidente, e pronunciar e entoar 

con razoable comprensibilidade, aínda que teña 

que repetir varias veces para se facer entender. 

 

Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas 
moi básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, 

Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando 
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tanto curriculares como outras presentes no centro 

docente, relacionados cos elementos transversais, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, mediante os expoñentes 
básicos das devanditas funcións e os patróns discursivos 
de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar no seu nivel escolar, sempre 
que sexan traballados na clase previamente 

Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade inmediata da aula 

 

 

 

4º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto.  

 

Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa  e 
mellorándoo. 

Identificar a información esencial, os puntos principais e 
os detalles máis relevantes en textos orais breves  e que 
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público e educativo. 

 

Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves. 

Comprender o esencial en situacións que impliquen a 
solicitude de información xeral 

Entende información relevante do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

Pronunciar de xeito intelixible, aínda que se cometan 
erros de pronuncia. Intercambiar de xeito intelixible 
información sobre transaccións e xestións cotiás moi 
habituais, usando un repertorio básico de palabras e 
frases simples memorizadas. 

 

Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema 
lineal e estruturado. Desenvólvese coa debida corrección en 
xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e o lecer  seguindo 
normas de cortesía básicas  facéndose comprender aínda 
que a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir 
o dito. 

Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos 
e outras informacións visuais, e aos coñecementos 
previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 
aos transferidos desde as linguas que coñece), 
identificando a información máis importante e 
deducindo o significado de palabras e expresións non 
coñecidas. 

 

Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de 
textos xornalísticos breves, en calquera soporte e sobre 
temas xerais. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións 
xerais breves e sinxelas 

Comprender información relevante e previsible en 
textos descritivos ou narrativos breves. 

 

Entende o esencial de correspondencia formal 

Aplicar estratexias básicas para producir textos 
Escribe correspondencia persoal breve na que se establece 
e mantén o contacto social. 

Completar documentos básicos nos que se solicite 
información persoal ou relativa aos seus estudos ou á 
súa formación. 

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal. 
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Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e 
básicos 

Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que 
fai comentarios moi breves. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso máis común, recoñecendo os seus 
significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible. 

Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas, 
tipográficas e de puntuación, así como abreviaturas e 
símbolos de uso común, e os seus significados asociados, 
con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 

Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que poidan existir. 

Producir textos e inferir o significado probable de 
palabras ou frases que descoñece a partir das 
experiencias e os coñecementos transferidos desde as 
linguas que coñece. 

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

Participar en proxectos (elaboración de 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, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 

Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou 
ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir 
ou dar información, agradecer, desculparse, solicitar algo, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, propios do seu 
nivel escolar e traballados previamente. 

 

 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
A avaliación da materia de Lingua francesa é continua e formativa. Teremos en conta: o uso da lingua, as 
probas, as lecturas realizadas e a realización das tarefas relacionadas con estas, as tarefas presentadas, a 
corrección na expresión oral e escrita, así como a actitude.  
3º trimestre: 100% das tarefas entregadas: 1 punto. 50%: 0,50 puntos. 
j) Alumnado que ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliación. Nota media das dúas avaliacións e valoración 

positiva das tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 1 punto. 
k) Alumnado que ten aprobada unha soa avaliación: 

- Se é a 2ª avaliación, consideramos aprobada a materia. Cabería entón a valoración positiva das 
tarefas desenvolvidas na 3ª avaliación: ata 1 punto. 

- Se a avaliación aprobada é a 1ª, desenvolverá tarefas de recuperación da 2ª durante o 3º 
trimestre, de maneira non presencial, coa valoración positiva desa avaliación se achega as tarefas 
tendo en conta todas as modalidades de comunicación contempladas e levadas a cabo durante o 
3º trimestre. 

l) Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:  
- Desenvolverá tarefas de recuperación así coma actividades concretas suxeridas polo profesorado 

durante o 3º. Ditas tarefas, correctamente entregadas, serán valoradas positivamente para 
acadar os mínimos na superación da materia. 

 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o permiten, poderá 
contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel alumnado do que quedase constancia que 
carece de conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.  
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Instrumentos: Terase en conta o traballo desenvolvido nos dous primeiros trimestres, así como as notas 
acadadas nos mesmos.  
3º trimestre. Valoración positiva de todas as tarefas desenvolvidas polo alumnado e o interese amosado.  

Cualificación final 

Nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
3º trimestre:  
100% das tarefas entregadas: 1 punto.  
50%: 0,50 puntos. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

 
Só se avaliarán os estándares recollidos na presente programación, é dicir, o dado no 1º e 2º trimestres, 
no modo presencial ou non presencial. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
g) O alumnado que durante o 1º ou 2º trimestre deste curso entregase as tarefas propostas polo 

departamento ou aprobase a  1ª ou 2ª avaliación da materia do curso actual aprobará. 
h) O alumnado que non cumpra o indicado no apartado a) deberá presentar as tarefas que se lle 

requiriron durante o 3º trimestre realizadas de forma correcta. Se o alumnado non presenta as 
tarefas, terá que realizar unha proba a través de calquera das canles telemáticas das que dispoña ou, 
se é posible, unha proba presencial obxectiva. 

Criterios de cualificación: 
Traballos ou probas realizadas polo alumnado: 70 %. 
Interese pola materia: 30 %. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión e corrección das tarefas propostas ao alumnado tendo en conta o traballo desenvolvido nos dous 
primeiros trimestres. Realización de probas obxectivas. 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Propostas de actividades variadas, nas que poidan alternar o uso do libro de texto, ligazóns a 
páxinas web, exercicios creados por nós, vídeos… para que todo o noso alumnado poida ir 
facendo actividades, non só aquel que ten conexión a Internet. 

- Actividades de recuperación: actividades encamiñadas a adquirir as competencias clave 
e acadar os obxectivos mínimos do curso. 
- Actividades de repaso e reforzo: as actividades están relacionadas con contidos de 
repaso, que usamos como pretexto para reforzar o traballado nos dous primeiros 
trimestres. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- Alumnado con conectividade: 
 As actividades publícanse con periodicidade semanal na páxina web do centro, emprégase a 
plataforma Abalar, comunicación a través do correo, ben directamente o profesor de área co 
alumnado, ben a través dos titores.  
- Alumnado sen conectividade: 

      Son as titoras as que centran esta información. 

Materiais e recursos 
Libro de texto en papel, libro dixital (proporcionóuselles a licencia ás familias que a 
solicitaron), materiais elaborados polas docentes, baterías de exercicios, textos de 
comprensión lectora, xogos en liña, vídeos. 

4.Información e publicidade 
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Información ao alumnado e ás 
familias 

- A través da páxina web do Centro. 
- A través do correo electrónico do alumnado. 
- A través das distintas plataformas: Abalar. 

Publicidade  - Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


