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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais , diferenciando a
información relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de
adquisición de coñecementos.

Sintetiza por escrito o contido de textos orais argumentativos e expositivos procedentes dos
ámbitos  educativo,  xornalístico,  profesional  ou  empresarial,  discriminando  a  información
relevante.

Comprender  e  producir  textos  argumentativos  propios  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico,  profesional  ou  empresarial,  identificando  a  intención  do  emisor,
resumindo  o  seu  contido,  diferenciando  a  idea principal  e  explicando o  modo de
organización. 

Comprende  o  sentido  global  de  textos  escritos  de  carácter  expositivo  e  argumentativo
propios  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,  profesional  ou  empresarial,  identificando  a
intención comunicativa do emisor e a súa idea principal.

Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo  e  argumentativo  propios  dos  ámbitos  educativo,
xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias.

Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro adecuado á intención
comunicativa, organizando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando
as normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción escrita para mellorala.

 Realizar traballos educativos individuais  sobre temas polémicos do currículo ou da
actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa realización, contrastando
opinións enfrontadas, defendendo unha opinión persoal e utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación para a súa realización, avaliación e mellora.

Realiza  traballos  educativos  individuais  sobre  un  tema  controvertido  do  currículo  ou  da
actualidade  social,  cultural  ou  científica,  planificando  a  súa  realización,  fixando  os  seus
propios obxectivos, contrastando posturas enfrontadas, e organizando e defendendo unha
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, consultando
fontes  diversas,  avaliando,  contrastando,  seleccionando  e  organizando  a  información
relevante mediante fichas-resumo.

Respecta  as  normas  de  presentación  de  traballos  escritos:  organización  en  epígrafes,
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía…

Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en función da
intención comunicativa do discurso oral ou escrito en que aparecen.

 Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un
uso formal  e  especializado  da lingua,  evitando o  uso de  coloquialismos,  imprecisións ou
expresións clixé.
Explica con propiedade o significado de palabras  ou expresións,  diferenciando o seu uso
denotativo e connotativo, e relacionándoo coa intención comunicativa do emisor.

Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e
ao  comentario  de  textos  de  distinto  tipo  procedentes  dos  ámbitos  educativo,

Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os
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xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de
obxectividade e subxectividade; referencias deícticas temporais, espaciais e persoais,
e  procedementos  de  cita)  coa  intención  comunicativa  do  emisor  e  o  resto  dos
elementos da situación comunicativa.

usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación
comunicativa, e utilizando a análise para afondar na comprensión do texto.

Aplica  os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión,  á análise e ao
comentario  de  textos  de  distinto  tipo  procedentes  dos  ámbitos  educativo,  xornalístico,
profesional  e  empresarial,  relacionando  os  usos  lingüísticos  (marcas  de  obxectividade  e
subxectividade; referencias deícticas temporais,  espaciais  e persoais, e  procedementos de
cita)  coa  intención  comunicativa  do  emisor  e  o  resto  dos  elementos  da  situación
comunicativa.

Recoñece e explica as referencias deícticas, temporais, espaciais e persoais nos textos.

Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando as súas incorreccións .

Explicar a forma de organización interna dos textos  argumentativos. Recoñece,  explica  e  utiliza  en  textos  propios  e  alleos  as  formas  de  estruturar  os  textos
expositivos e argumentativos

Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produción e recepción dun texto,
recoñecendo  a  importancia  que  para  a  súa  comprensión  teñen  os  coñecementos
previos que se posúen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con el. 

Expresa as súas experiencias de lectura de obras de diferente tipo, xénero, etc., e as súas
experiencias persoais en relación co novo texto, para chegar a unha mellor comprensión e
interpretación deste.

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

Transforma  texto,  enunciados  e  palabras,  e  utiliza  estes  coñecementos  para  solucionar
problemas de comprensión e para a produción de textos.

Coñecer  os  aspectos  temáticos e  formais  dos principais  movementos literarios  do
século XX ata os nosos días, así como os autores e obras máis significativos.

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos
principais movementos do século XX ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis
representativas.

Ler e analizar textos literarios representativos da historia da literatura do século XX
ata os nosos días, identificando as características temáticas e formais, en relación co
contexto,  o  movemento,  o  xénero  ao  que  pertence  e  a  obra  do/da  autor/a,  e
constatando a evolución histórica de temas e formas. 

Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século XX ata os nosos
días,  relacionando  o  contido  e  as  formas  de  expresión  coa  traxectoria  e  o  estilo  do/da
seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertence.
Compara textos de diferentes épocas, e describe a evolución de temas e formas.

Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura do século XX ata os
nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto
histórico, artístico e cultural.

Interpreta  de  xeito  crítico  fragmentos  ou  obras  completas  significativos  da  literatura  do
século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación da obra co seu
contexto histórico, artístico e cultural.

Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos
días, expondo as ideas con rigor, claridade e coherencia, e achegando unha visión
persoal.
Os temas marcados pola CIUGA:

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días,
expondo as ideas con rigor,  claridade,  coherencia e  corrección,  e achegando unha visión
persoal.
▪ Os temas marcados pola CIUGA:
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8. As figuras de Buero Vallejo e Alfonso Sastre no teatro español posterior á Guerra
Civil. A renovación do teatro.
10.  A  narrativa  peninsular  dende  1975  ata  os  nosos  días.  Principales  tendencias:
Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. 

8. As figuras de Buero Vallejo e Alfonso Sastre no teatro español posterior á Guerra Civil. A
renovación do teatro.
10. A narrativa peninsular dende 1975 ata os nosos días. Principales tendencias: Almudena
Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero. 

Ler e analizar as seguintes lecturas marcadas por a CIUGA:

La  Fundación:1.  Técnicas  e  recursos  dramáticos.  2.  Análise  de  personaxes.  3.
Argumento e temas fundamentais. 4. Lugar, tempo e acción.  .

Le de forma reflexiva as obras de lectura obrigatoria.

Responder a pregunta baseándose no fragmento, que localizará na estrutura interna (que
aconteceu antes e que despois do fragmento) ou externa (capítulo, título, cadro ou romance)
da obra.

Relaciona o fragmento co estudo crítico do libro analizando no texto o recollido no estudo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Cuestionarios sobre aspectos lingüísticos e gramaticais.
Realización de comentarios críticos sobre artigos de opinión.
Recoñecemento e estrutura dos trazos característicos de textos argumentativos.
Realización de resumos de textos de distinta natureza.
Redacción de unha opinión persoal despois do visionado dun vídeo.
Realización de pequenos traballos de investigación sobre distintos aspectos de 
literatura utilizando distintas fontes .
Realización de pequenos traballos de investigación sobre distintos aspectos de

  Cuestionarios sobre o análise literario dun texto.

Instrumentos:
 Os instrumentos principais de avaliación serán os exercicios escritos  que irá facendo o
alumnado e entregando por vía telemática cada semana durante o período 
excepcional de ausencia das aulas.

• Corrección e puntuación de exercicios .
• Rúbricas.
• Participación na aula virtual cando se lle requira facer algunha pequena tarefa e

deixar a súa aportación por escrito.
• Rexistro de traballos entregados.
• Participación activa nas reunións a través de webex.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Obtención da nota do xuño: 
A nota de xuño será a da terceira avaliación que se obterá da media da nota obtida nas
primeira e segunda avaliación  e a ponderación da terceira que pode chegar a subir
punto e medio .

NOTA 
DA 

3ª AVALIACIÓN
(FINAL)

100% +15% (+1.5  puntos )

MEDIA DAS NOTAS DA
1ª E 2ª 

AVALIACIÓN

Avaliación continua 
do traballo realizado

A  nota  da  terceira  ponderará  un  15%  sobre  a  media  da  primeira  avaliación  e  a
segunda. Aínda que a casuística pode ser variada, esta táboa pode servir de referencia.

NOTA
DA 

TERCEIRA
 AVALIACIO

N

10
(+1.5)

Toda  as tarefas feitas e moi ben realizadas 

9
(+1,35)

Todas as tarefas feitas de forma correcta

8 (+1,2) Ao redor do 80% das tarefas realizadas e moi ben feitas 

7
(+1,05)

Ao redor do 80% de as tarefas feitas de forma correcta

6 (+0.9) Ao redor do 80% de traballos entregados aceptables

5
(+0,75)

Ao redor do 75% de tareas feitas

4 (+0,6) Algunhas tarefas feitas aceptables



3
(+0,45)

Algunhas tarefas realizadas regular

2 (+0,3) Algunha tarefa realizada

1(+0,15
)

Poucas tarefas realizadas e mal

0 Ningunha tarefa feita

Se despois de aplicada  a ponderación o alumno non acada unha nota de aprobado,
faceráselle un exame da materia da primeira e segunda avaliación, ben presencial ou
telemático neste caso será oral , que valerá un 75% e o 25% restante  será a nota da
terceira avaliación .
No caso de que sexa oral ,as preguntas deste exame serán similares as que se viñan
facendo  nas  probas  escritas:  as  de  lingua  iguais,  as  de  literatura  un  pouco  máis
concretas ou aplicadas a un texto. O resumo pode pedirse oralmente ou que se aporte
algunha opinión crítica sobre o contido do texto.

Proba
extraordinaria
de setembro

Consistirá nun exame.  O referente serán as aprendizaxes durante os dous primeiros
trimestres. A parte da materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non
entrará na proba extraordinaria. As lecturas son as catro lecturas marcadas pola CIUGA
cuxa lectura  na clase fíxose antes do estado de alarma.

 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 
Os máis importantes do curso anterior, recollidos na programación e  que xa coñece o 
alumnado a través a da reunión mantida a principios de curso con eles.

Criterios de cualificación:
Media da nota do exame da convocatoria de febreiro e da nota acadada nas tarefas de 
mandadas no terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Farase a través  de traballos, que non se poidan copiar, que supoñan un traballo de
elaboración persoal.
Os traballos de redacción correxiranse cun rúbricas. 
A día de hoxe os alumnos xa teñen o plan de trabalo de recuperación de pendentes, o
profesor resolverá dúbidas e axudará tamén nesas tarefas.
Terase tamén en conta o primeiro parcial e as tarefas xa entregadas antes do estado
de alarma.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Fichas e exercicios de repaso de repaso.
• Comentarios críticos.
• Comentario de textos
• Resumo.
• Exercicios seguindo os modelos das ABAU.
• Exercicios interactivos na web.
• Visionado de vídeos con actividades posteriores.
• Abundante  material complementario onde o alumnado pode 
ampliar coñecementos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Segundo os datos ofrecidos polo centro, todo o alumnado desta materia
ten  acceso  a  Internet.  Ademais  o  profesor  ten  constancia  deste  feito
porque todos os alumnos están automatriculados de xeito telemático na
plataforma Google Classroom.
 Por iso a comunicación será telemática utilizando a plataforma Google
Classroom de xeito ordinario e a plataforma Webex da Consellería para a
clase semanal por videoconferencia, segundo o horario establecido para
cada materia polo centro.
 Nas conexións ordinarias explicouse a materia que faltaba por impartir
(moi pouca) e acláranse aquelas cuestión que teñen maior dificultade.
 Promóvese  unha  participación  activa  do  alumnado nas  reunións  web,
prantexándolles preguntas, ao igual que na propia plataforma, onde se lles
pide que deixen a súa opinión sobre vídeos ,  lecturas, entrevistas...que
teñen relación directa coa materia do curso.
 Evítase na medida do posible que os exercicios poidan ser copiados e para
iso proponse relacionar de comparar textos, expresar opinións propias, etc

 Materiais e
recursos

• Libro de texto
• Apuntes
• Google Classroom
• Internet
• Presentacións
• Vídeos
• Documentais
• Plataforma Webex
• Correo electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Web do centro , Abalar e Google Classroom

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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