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1  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Centro: IES CHAN DO MONTE

Situación
• Chan do Monte, 23 – Mogor (Marín)

Ensinanzas que oferta o centro
• ESO
• Bacharelato de Ciencias e tecnoloxía e Humanidades. 
• FP BÁSICA I e II de...

▪ InformáEca de O,cina
▪ Mantemento de vivendas

• Ciclos FormaEvos das familias de...
▪ Administración e XesEón
▪ Comercio e MarkeEng
▪ InformáEca e Comunicacións 
▪ Instalacións e Mantemento 

1.2  Alumnado

A maior parte do alumnado procede do medio rural, dun grupo de parroquias pertencentes ao concello

de Marín e situadas na costa.

O nivel socioeconómico do noso alumnado sitúase nun tramo medio. A acEvidade cultural da

zona  centralízase  sobre  todo  en  Marín,  vila  máis  importante  e  centro  urbano  ao  que  están  máis

vinculados os/as dicentes.

Con  respecto  á  lingua  e  usos  lingüísEcos,  a  lingua  castelá  é  principalmente  a  lingua  de

comunicación do alumnado, aínda que tamén existe unha minoría galegofalante.

1.3 Departamento

Materia Curso Grupos Profesor/a

Lingua castelá e literatura 1º ESO A Elva Boullosa Moure

Lingua castelá e literatura 1º ESO Agrupamento Miguel Ángel Pousada Cruz

Lingua castelá e literatura 2º ESO A Miguel Ángel Pousada Cruz

Lingua castelá e literatura 2º ESO Agrupamento Elva Boullosa Moure

Lingua castelá e literatura 3º ESO A Elva Boullosa Moure

Lingua castelá e literatura 3º ESO Agrupamento Miguel Ángel Pousada Cruz

Lingua castelá e literatura 4º ESO A Elva Boullosa Moure

Lingua castelá e literatura I 1º BACHARELATO A Miguel Ángel Pousada Cruz

Lingua castelá e literatura I 1º BACHARELATO B Miguel Ángel Pousada Cruz

Lingua castelá e literatura II 2º BACHARELATO A Elva Boullosa Moure
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

2.1 Descrición do modelo competencial

Na descrición  do  modelo  competencial  inclúese  o  marco  de  descritores  competenciais,  no  que
aparecen os conEdos recon,gurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento
das competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é
necesaria  a  xeración  de  tarefas  de  aprendizaxe  que  permita  ao  alumnado  a  aplicación  do
coñecemento mediante metodoloxías de aula acEvas e integradoras.

Na Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, descríbense as relacións entre as competencias, os
conEdos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o
bacharelato.

Todas  as  áreas  e  materias  da  ESO  e  Bacharelato  deben contribuír  ao  desenvolvemento
competencial do alumnado.  Para o ámbito de aplicación da LOMCE, as competencias clave que se
recollen son:

• Comunicación lingüísEca (CCL)

• Competencia matemáEca e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• SenEdo de iniciaEva e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

2.2 Perfís competenciais

A  conEnuación  preséntase  o  per,l  competencial  correspondentes  aos  diferentes  niveis  da
etapa da ESO e de Bacharelato.

2.2.1 Perfil competencial de 2º ESO

Comunicación lingüís+ca (CCL):

• LCLB1.1.1. Comprende o senEdo global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar/
educaEvo  e  social,  idenE,cando  a  estrutura,  a  información  relevante  e  a  intención
comunicaEva do/da falante.

• LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.

• LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais respectando a xerarquía dada.

• LCLB1.2.1. Comprende o senEdo global de textos orais de intención narraEva, descriEva,
instruEva, exposiEva e argumentaEva, idenE,cando a información relevante, determinando
o tema e recoñecendo a intención comunicaEva do/da falante, así como a súa estrutura e as
estratexias de cohesión textual oral.

• LCLB1.2.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas.
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• LCLB1.2.4. Resume textos narraEvos, descriEvos, instruEvos, exposiEvos e argumentaEvos
de forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se
relacionen loxicamente e semanEcamente.

• LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións parEculares de cada parEcipante nun debate
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que se uEliza, o conEdo e o grao de respecto
cara ás opinións das demais persoas.

• LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.

• LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas
prácEcas orais.

• LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á
,nalidade da prácEca oral.

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

• LCLB2.1.1. Pon en prácEca diferentes estratexias de lectura en función do obxecEvo e o Epo
de texto.

• LCLB2.1.2.  Comprende  o  signi,cado  das  palabras  propias  de  nivel  formal  da  lingua  e
incorpóraas ao seu repertorio léxico.

• LCLB2.1.4.  Deduce  a  idea  principal  dun  texto  e  recoñece  as  ideas  secundarias,
comprendendo as relacións que se establecen entre elas.

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

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

• LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educaEvo e social,
imitando textos modelo.

• LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaEcais nos textos,  e uEliza este
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos.

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

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

• LCLB3.2.1.  Diferencia  os  compoñentes  denotaEvos  e  connotaEvos  no  signi,cado  das
palabras dentro dunha frase ou un texto oral ou escrito.

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

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

• LCLB3.6.1. Explica a diferenza signi,caEva que implica o uso dos tempos e modos verbais.  
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• LCLB3.7.1.  ParEcipa en proxectos  (elaboración de materiais  mulEmedia,  folletos,  carteis,
recensións sobre libros epelículas, obras de teatro, etc.) nos que se uElizan varias linguas e
relacionados cos elementos transversais, evitaestereoEpos lingüísEcos ou culturais, e valora
as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

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

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

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

• LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a parEr de modelos dados seguindo
as convencións do xénero, con intención lúdica e creaEva.

Competencia matemá+ca e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):

• LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o senEdo dunha frase ou dun texto que conteña
diferentes  maEces  semánEcos  e  que  favorezan  a  construción  do  signi,cado  global  e  a
avaliación críEca.

• LCLB2.2.2.  Interpreta,  explica  e  deduce  a  información  dada  en  diagramas,  grá,cas,
fotogra+as, mapas conceptuais, esquemas, etc.

• LCLB2.5.3.  Realiza esquemas e mapas,  e explica por escrito o signi,cado dos elementos
visuais que poden aparecer nos textos.

Competencia dixital (CD):

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

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

• LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas
dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.

• LCLB2.5.3.  Realiza esquemas e mapas,  e explica por escrito o signi,cado dos elementos
visuais que poden aparecer nos textos.

Aprender a aprender (CAA):

• LCLB1.2.3. UEliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o signi,cado
de palabras ou enunciados descoñecidos (demanda axuda, procura en dicionarios, lembra o
contexto en que aparece, etc.).

• LCLB1.2.4. Resume textos narraEvos, descriEvos, instruEvos, exposiEvos e argumentaEvos
de forma clara, recollendo as ideas principais e integrando a información en oracións que se
relacionen loxicamente e semanEcamente.

• LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a parEr da prácEca habitual
da avaliación e autoavaliación, e propón solucións para melloralas.
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• LCLB3.9.1. UEliza os coñecementos lingüísEcos 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.

• LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-Epo, temas e
formas ao longo de diversos períodos histórico-literarios ata a actualidade.

• LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar e regular os seus propios senEmentos.

Competencias sociais e cívicas (CSC):

• LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións parEculares de cada parEcipante nun debate
tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que se uEliza, o conEdo e o grao de respecto
cara ás opinións das demais persoas.

• LCLB1.5.2. Realiza intervencións non plani,cadas dentro da aula, analizando e comparando
as similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

• LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende as instrucións do/da moderador/a en
debates e coloquios.

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

• LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüísEca de Galicia.

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

Sen+do de inicia+va e espírito emprendedor (CSIEE):

• LCLB1.4.1.  Recoñece  o  proceso  de  produción  de  discursos  orais  valorando  a  claridade
exposiEva, a adecuación, acoherencia do discurso e a cohesión dos conEdos.

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

Conciencia e expresións culturais (CCEC):

• LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e implícita dun texto, e pona en relación co
contexto.

• LCLB2.5.2. Escribe textos narraEvos, descriEvos e instruEvos, exposiEvos, argumentaEvos e
dialogados, imitando textos modelo.

• LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras nunha frase ou
nun texto oral ou escrito.

• LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o signi,cado global
das palabras: tabú e eufemismo.

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

• LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a parEr de modelos dados seguindo
as convencións do xénero, con intención lúdica e creaEva.
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2.2.2 Perfil competencial de 4º ESO

Comunicación lingüís+ca (CCL):

• LCLB1.1.1.  Comprende  o  senEdo  global  de  textos  orais  propios  dos  ámbitos  persoal,
educaEvo  e  laboral,  idenE,cando  a  información  relevante,  determinando  o  tema  e
recoñecendo a intención comunicaEva do/da falante.

• LCLB1.1.2. AnEcipa ideas e in,re datos do emisor e do conEdo do texto, analizando fontes
de procedencia non verbal.

• LCLB1.1.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.

• LCLB1.1.4. DisEngue as partes en que se estruturan as mensaxes orais e a relación entre
discurso e contexto.

• LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións orais.

• LCLB1.2.1. Comprende o senEdo global de textos orais de intención narraEva, descriEva,
instruEva, exposiEva e argumentaEva, idenE,cando a estrutura e a información relevante,
determinando o tema e recoñecendo a intención comunicaEva do/da falante.

• LCLB1.2.2. AnEcipa ideas e in,re datos do emisor e do conEdo do texto, analizando fontes
de procedencia non verbal.

• LCLB1.2.4.  Interpreta  e  valora  aspectos  concretos  do  conEdo  de  textos  narraEvos,
descriEvos,  instruEvos,  exposiEvos  e  argumentaEvos,  emiEndo  xuízos  razoados  e
relacionándoos con conceptos persoais, para xusE,car un punto de vista parEcular.

• LCLB1.3.2. Recoñece e explica as caracterísEcas da linguaxe conversacional (cooperación,
espontaneidade, economía e subxecEvidade) nas conversas espontáneas.

• LCLB1.3.3. Observa e analiza as intervencións parEculares de cada parEcipante nun debate,
coloquio ou conversa espontánea tendo en conta o ton empregado, a linguaxe que uEliza, o
conEdo e o grao de respecto cara ás opinións das demais persoas.

• LCLB1.3.4.  IdenE,ca  o  propósito,  a  tese  e  os  argumentos  das  persoas  parEcipantes  en
debates,  faladoiros  e  entrevistas  procedentes  dos  medios  de comunicación audiovisual,
valorando de forma críEca aspectos concretos da súa forma e o seu conEdo.

• LCLB1.4.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais e valora a claridade exposiEva,
a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos conEdos.

• LCLB1.4.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos  (entoación,  pausas,  ton,
Embre, volume, etc.) a ollada, a colocación, a linguaxe corporal, a xesEón de tempos e o
emprego de axudas audiovisuais en calquera Epo de discurso.

• LCLB1.5.1.  UEliza  e valora  a lingua como un medio para adquirir,  procesar  e transmiEr
novos coñecementos, para expresar ideas e senEmentos, e para regular a conduta.

• LCLB1.6.2. Realiza intervencións non plani,cadas, dentro da aula, analizando e comparando
as similitudes e as diferenzas entre discursos formais e espontáneos.

• LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas
prácEcas orais.

• LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección e claridade, modulando e adaptando a súa mensaxe á
,nalidade da prácEca oral.
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• LCLB1.6.6. Aplica os coñecementos gramaEcais á avaliación e á mellora da expresión oral,
recoñecendo  en  exposicións  orais  propias  ou  alleas  as  di,cultades  expresivas
(incoherencias, repeEcións, ambigüidades, impropiedades léxicas, pobreza e repeEción de
conectores etc.).

• LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral.

• LCLB1.7.2.  Analiza  criEcamente  debates  e  faladoiros  procedentes  dos  medios  de
comunicación, recoñecendo neles a validez dos argumentos e valorando criEcamente a súa
forma e o seu conEdo.

• LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en prácEca diferentes estratexias de
lectura e autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxecEvo e o Epo de
texto,  actualizando  coñecementos  previos,  traballando  os  erros  de  comprensión  e
construíndo o signi,cado global do texto.

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

• LCLB2.1.4. Constrúe o signi,cado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha
comprensión plena e detallada deste.

• LCLB2.1.6.  Comprende  o  signi,cado  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 exacEtude e precisión.

• LCLB2.2.1.  Recoñece  e  expresa  o  tema,  as  ideas  principais,  a  estrutura  e  a  intención
comunicaEva de textos escritos propios dos ámbitos persoal, educaEvo, social e laboral, e
de relacións con organizacións, idenE,cando a Epoloxía textual  seleccionada (narración,
exposición, etc.), a organización do conEdo e o formato uElizado.

• LCLB2.2.3.  Comprende  e  explica  os  elementos  verbais  e  os  non  verbais,  e  a  intención
comunicaEva dun texto publicitario procedente dos medios de comunicación.

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

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

• LCLB2.3.1. IdenE,ca e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais
ou globais dun texto.

• LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o signi,cado dun texto.

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

• LCLB2.4.2.  Coñece  e  manexa  habitualmente  dicionarios  impresos  ou  en  versión  dixital,
dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc.

• LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas
dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.

• LCLB2.5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para  plani,car  os  seus  escritos  (esquemas,  árbores,
mapas conceptuais etc.).

• LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.
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• LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando
as  ideas  con  claridade,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineais  cohesionadas,  e
respectando as normas gramaEcais e ortográ,cas.

• LCLB2.5.4.  Revisa  o  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  co  conEdo  (ideas,
estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, ortogra+a, gramáEca e presentación).

• LCLB2.5.6.  Reescribe  textos  propios  e  alleos  aplicando as  propostas  de  mellora  que  se
deducen da avaliación da produción escrita.

• LCLB2.6.1.  Redacta  con  claridade  e  corrección  textos  propios  dos  ámbitos  persoal,
educaEvo, social e laboral.

• LCLB2.6.2.  Redacta  con claridade  e  corrección textos  narraEvos,  descriEvos,  instruEvos,
exposiEvos e argumentaEvos, adecuándose aos trazos propios da Epoloxía seleccionada.

• LCLB2.6.3. UEliza variados organizadores textuais nos seus escritos.

• LCLB2.6.6. Explica por escrito o signi,cado dos elementos visuais que poidan aparecer nos
textos (grá,cas, imaxes, etc.).

• LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de
organizar o seu pensamento.

• LCLB2.7.2. UEliza 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 exacEtude e precisión.

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

• LCLB3.2.1.  Recoñece e explica os valores  expresivos que adquiren as formas verbais  en
relación coa intención comunicaEva do texto onde aparecen.

• LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos para a formación de palabras novas e explica o
valor signi,caEvo dos pre,xos e dos su,xos.

• LCLB3.3.2. Forma substanEvos, adxecEvos, verbos e adverbios a parEr doutras categorías
gramaEcais, uElizando diversos procedementos lingüísEcos.

• LCLB3.4.1.  Explica  todos  os  valores  expresivos  das  palabras  que  gardan  relación  coa
intención comunicaEva do texto onde aparecen.

• LCLB3.4.2. Explica con precisión o signi,cado de palabras, e usa a acepción adecuada en
relación ao contexto en que aparecen.

• LCLB3.6.1.  Transforma  e  amplía  oracións  simples  en  oracións  compostas,  usando
conectores e outros procedementos de subsEtución para evitar repeEcións.

• LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia semánEca e funcional entre o adxecEvo, o substanEvo e
algúns  adverbios  con  oracións  de  relaEvo,  substanEvas  e  adverbiais  respecEvamente,
transformando e ampliando adxecEvos, substanEvos e adverbios en oracións subordinadas
e inseríndoas como consEtuíntes doutra oración.

• LCLB3.6.4. UEliza de forma autónoma textos da vida coEá para a observación, reRexión e
explicación sintácEca.

• LCLB3.7.1.  Revisa  os seus  discursos  orais  e  escritos  aplicando correctamente as normas
ortográ,cas e gramaEcais, recoñecendo o seu valor social para obter unha comunicación
e,ciente.

       Páxina 12 de 85



IES CHAN DO MONTE

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CURSO 2022-2023

• LCLB3.8.1. IdenE,ca e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás
exposiEvas e argumentaEvas, e uElízaas nas propias producións orais e escritas.

• LCLB3.8.2.  Coñece  os  elementos  da  situación  comunicaEva  que  determinan  os  usos
lingüísEcos (tema, propósito, desEnatario, xénero textual, etc.).

• LCLB3.8.3.  Describe  os  trazos  lingüísEcos  máis  sobresalientes  de  textos  exposiEvos  e
argumentaEvos,  relacionándoos  coa  intención  comunicaEva  e  o  contexto  en  que  se
producen.

• LCLB3.8.4.  Recoñece  nun  texto  os  procedementos  lingüísEcos  para  a  expresión  da
subxecEvidade, e uElízaos nas producións propias.

• LCLB3.9.1.  Recoñece e  uEliza  a  subsEtución léxica como un procedemento de cohesión
textual.

• LCLB3.9.2. IdenE,ca, explica e usa disEntos Epos de conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótese, así como os mecanismos gramaEcais e léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto.

• LCLB3.10.1.  Recoñece os  rexistros  lingüísEcos en textos  orais  ou escritos  en función da
intención comunicaEva e do seu uso social.

• LCLB3.11.1. ParEcipa en proxectos (elaboración de materiais mulEmedia, folletos, carteis,
recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se uElizan varias linguas e
relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereoEpos  lingüísEcos  ou  culturais,  e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

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

• LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reRexión observando, analizando
e  explicando  a  relación  existente  entre  manifestacións  arSsEcas  de  todas  as  épocas
(música, pintura, cine, etc.).

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

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

• LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representaEvos da literatura
desde  o  século  XVlll  aos  nosos  días,  idenE,cando o  tema,  resumindo  o  seu  conEdo e
interpretando a linguaxe literaria.

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

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

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

Competencia matemá+ca e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):

• LCLB2.1.3.  In,re a  información relevante dos textos,  idenE,cando a idea principal  e  as

secundarias, e establecendo relacións entre elas.
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• LCLB2.2.6.  Interpreta,  explica  e  deduce  a  información  dada  en  esquemas,  mapas

conceptuais, diagramas, grá,cas, fotogra+as, etc.

• LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacEcamente e semanEcamente un

enunciado, así como os elementos que se agrupan arredor dela.

Competencia dixital (CD):

• LCLB1.2.5. UEliza progresivamente os instrumentos adecuados para localizar o signi,cado

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

contexto en que aparece, etc.).

• LCLB1.6.1.  Realiza  presentacións  orais  de  forma individual  ou  en  grupo,  plani,cando o

proceso de oralidade, organizando o conEdo, consultando fontes de información diversas,

xesEonando  o  tempo  e  transmiEndo  a  información  de  xeito  coherente,  aproveitando

vídeos, gravacións ou outros soportes dixitais.

• LCLB2.4.2.  Coñece  e  manexa  habitualmente  dicionarios  impresos  ou  en  versión  dixital,

dicionarios de dúbida e irregularidades da lingua, etc.

• LCLB2.7.4. Coñece e uEliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación,

parEcipando,  intercambiando  opinións,  comentando  e  valorando  escritos  alleos,  ou

escribindo e dando a coñecer os seus propios.

• LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente varias fontes de información para desenvolver

por  escrito,  con  rigor,  claridade  e  coherencia,  un  tema  relacionado  co  currículo  de

Literatura.

• LCLB4.6.3. UEliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para

a realización dos seus traballos educaEvos.

Aprender a aprender (CAA):

• LCLB1.2.4.  Interpreta  e  valora  aspectos  concretos  do  conEdo  de  textos  narraEvos,

descriEvos,  instruEvos,  exposiEvos  e  argumentaEvos,  emiEndo  xuízos  razoados  e

relacionándoos con conceptos persoais, para xusE,car un punto de vista parEcular.

• LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.

• LCLB1.2.6. Resume textos narraEvos, descriEvos, exposiEvos e argumentaEvos de forma

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

relacionen loxicamente e semanEcamente.

• LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción oral propia e allea a parEr da prácEca habitual

da avaliación e autoavaliación, e propón solucións para melloralas.

• LCLB1.6.5.  Resume oralmente  exposicións,  argumentacións,  intervencións públicas,  etc.,

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

loxicamente e semanEcamente.
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• LCLB2.1.5.  Fai  conexións  entre  un  texto  e  o  seu  contexto,  integrándoo  e  avaliándoo

criEcamente, e realizando hipóteses sobre el.

• LCLB2.2.6.  Interpreta,  explica  e  deduce  a  información  dada  en  esquemas,  mapas

conceptuais, diagramas, grá,cas, fotogra+as, etc.

• LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o signi,cado dun texto.

• LCLB2.4.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas

dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc.

• LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.

• LCLB2.5.4.  Revisa  o  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  co  conEdo  (ideas,

estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, ortogra+a, gramáEca e presentación).

• LCLB2.5.5. Avalía, uElizando guías, a súa propia produción escrita e a dos/das seus/súas

compañeiros/as.

• LCLB2.6.4. Resume o conEdo de calquera Epo de texto, recollendo as ideas principais con

coherencia e cohesión e expresándoas cun esElo propio, evitando reproducir literalmente

as palabras do texto.

• LCLB2.6.5.  Realiza  esquemas e  mapas conceptuais  que estruturen o conEdo dos textos

traballados.

• LCLB3.3.3.  Coñece  o  signi,cado dos  principais  pre,xos e  su,xos de orixe  grecolaEna  e

uElízaos para deducir o signi,cado de palabras descoñecidas.

• LCLB3.11.1. ParEcipa en proxectos (elaboración de materiais mulEmedia, folletos, carteis,

recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se uElizan varias linguas e

relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereoEpos  lingüísEcos  ou  culturais,  e

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

• LCLB3.12.1. UEliza os coñecementos lingüísEcos 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.

• LCLB4.4.2.  Expresa  a  relación  entre  o  conEdo  da  obra,  a  intención  do/da  autor/a  e  o

contexto, e o mantemento de temas e formas, emiEndo xuízos persoais razoados.

• LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de

analizar e regular os seus propios senEmentos.

Competencias sociais e cívicas (CSC):

• LCLB1.1.5. DisEngue entre información e opinión en mensaxes procedentes dos medios de

comunicación,  e  entre  información  e  persuasión  en  mensaxes  publicitarias  orais,

idenE,cando as estratexias de enfaEzación e expansión.

• LCLB1.3.1. Escoita, observa e interpreta o senEdo global de debates, coloquios e conversas

espontáneas idenE,cando a información relevante, determinando o tema e recoñecendo a
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intención comunicaEva e a postura de cada parEcipante, así como as diferenzas formais e

de conEdo que regulan os intercambios comunicaEvos formais e os espontáneos.

• LCLB1.3.5. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan

os debates e calquera intercambio comunicaEvo oral.

• LCLB1.7.3.  ParEcipa  acEvamente  nos  debates  escolares,  respectando  as  regras  de

intervención,  interacción  e  cortesía  que  os  regulan,  uElizando  unha  linguaxe  non

discriminatoria.

• LCLB2.2.2.  IdenE,ca  os  trazos  diferenciais  dos  xéneros  xornalísEcos  informaEvos  e  de

opinión (noEcias, reportaxes, editoriais, arEgos e columnas, cartas á dirección, comentarios

e críEca).

• LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas.

• LCLB3.8.2.  Coñece  os  elementos  da  situación  comunicaEva  que  determinan  os  usos

lingüísEcos (tema, propósito, desEnatario, xénero textual, etc.).

• LCLB3.10.2.  Valora  a  importancia  de  uElizar  o  rexistro  adecuado  a  cada  situación

comunicaEva, e aplícao nos seus discursos orais e escritos.

• LCLB4.2.3. 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 criEcando o que le ou ve.

Sen+do de inicia+va e espírito emprendedor (CSIEE):

• LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estéEco perseguindo como

única ,nalidade o pracer pola lectura.

• LCLB4.3.2.  Traballa  en  equipo  determinados  aspectos  das  lecturas  propostas  ou

seleccionadas polos alumnos, invesEgando e experimentando de forma progresivamente

autónoma.

• LCLB4.6.2.  Achega  nos  seus  traballos  escritos  ou  orais  conclusións  e  puntos  de  vista

persoais e críEcos sobre as obras literarias, expresándose con rigor, claridade e coherencia.

Conciencia e expresións culturais (CCEC):

• LCLB1.8.1. DramaEza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de comunicación.

• LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha acEtude creaEva ante a lectura e a

escritura.

• LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o conEdo, explicando os

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

persoal.

• LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o mantemento ou a evolución de personaxes-Epo, temas e

formas ao longo dos diversos períodos histórico-literarios, ata a actualidade.
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• LCLB4.3.2.  Traballa  en  equipo  determinados  aspectos  das  lecturas  propostas  ou

seleccionadas polos alumnos, invesEgando e experimentando de forma progresivamente

autónoma.

• LCLB4.3.4.  DramaEza  fragmentos  literarios  breves  desenvolvendo  progresivamente  a

expresión  corporal  como  manifestación  de  senEmentos  e  emocións,  respectando  as

producións das demais persoas.

2.2.3 Perfil competencial de 2º Bacharelato

Comunicación lingüís+ca (CCL):

• LCL2B1.1.1.  Recoñece as formas de organización do conEdo nunha argumentación oral,

analizando os recursos verbais e non verbais empregados polo emisor e valorándoos en

función dos elementos da situación comunicaEva.

• LCL2B1.1.2.  Analiza  os  recursos  verbais  e  non  verbais  presentes  en  textos  orais

argumentaEvos e exposiEvos procedentes dos ámbitos educaEvo, xornalísEco, profesional

e empresarial, relacionando os aspectos formais e expresivos coa intención do emisor, o

xénero textual e o resto dos elementos da situación comunicaEva.

• LCL2B1.4.1. Plani,ca, realiza e avalía presentacións educaEvas orais de forma individual ou

en grupo sobre un tema polémico de carácter educaEvo ou da actualidade social, cienS,ca

ou cultural, analizando posturas enfrontadas e defendendo unha opinión propia mediante

argumentos convincentes.

• LCL2B1.4.4.  Exprésase oralmente con claridade, precisión e corrección,  axustando a súa

actuación  verbal  e  non  verbal  ás  condicións  da  situación  comunicaEva,  e  uElizando os

recursos expresivos propios do rexistro formal.

• LCL2B2.1.1.  Comprende  o  senEdo  global  de  textos  escritos  de  carácter  exposiEvo  e

argumentaEvo  propios  dos  ámbitos  educaEvo,  xornalísEco,  profesional  ou  empresarial,

idenE,cando a intención comunicaEva do emisor e a súa idea principal.

• LCL2B2.1.3.  Analiza a estrutura de textos exposiEvos e argumentaEvos procedentes dos

ámbitos  educaEvo,  xornalísEco,  profesional  ou  empresarial,  idenE,cando  os  Epos  de

conectores e organizadores da información textual.

• LCL2B2.1.4.  Produce  textos  exposiEvos  e  argumentaEvos  propios  usando  o  rexistro

adecuado  á  intención  comunicaEva,  organizando  os  enunciados  en  secuencias  lineais

cohesionadas e respectando as normas ortográ,cas e gramaEcais, e revisa a súa produción

escrita para mellorala.

• LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección

ortográ,ca  e  gramaEcal,  aplicando  os  coñecementos  gramaEcais  e  pragmáEcos,  para

mellorar a expresión escrita.

• LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da situación

comunicaEva  (tema,  ámbito  discursivo,  Epo  de  desEnatario,  xénero  textual,  etc),
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empregando  os  recursos  expresivos  propios  do  rexistro  formal  e  evitando  o  uso  de

coloquialismos.

• LCL2B2.3.3.  Respecta  as  normas  de  presentación  de  traballos  escritos:  organización  en

epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliogra+a...

• LCL2B2.4.1.  Describe os trazos morfosintácEcos, léxico-semánEcos e pragmáEco-textuais

presentes  nun  texto  exposiEvo  ou  argumentaEvo  procedente  dos  ámbitos  educaEvo,

xornalísEco, profesional ou empresarial, uElizando a terminoloxía gramaEcal adecuada e

pondo de manifesto  a  súa  relación  coa intención  comunicaEva  do emisor  e  cos  trazos

propios do xénero textual.

• LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e uEliza os recursos gramaEcais (subsEtución pronominal,

uso reiterado de determinadas estruturas sintácEcas, correlación temporal, etc.) e léxico-

semánEcos  (subsEtución  por  sinónimos,  hipónimos  e  hiperónimos,  reiteracións  léxicas,

etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos.

• LCL2B2.4.3.  Recoñece  e  explica  os  procedementos  de  cita  (esElo  directo,  indirecto  ou

indirecto  libre,  e  cita  encuberta)  presentes  en  textos  exposiEvos  e  argumentaEvos,  así

como a súa función no texto.

• LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e

a,xos, e explicando o seu signi,cado.

• LCL2B3.2.1. IdenE,ca e explica os usos e os valores das categorías gramaEcais, en relación

coa  intención  comunicaEva  do  emisor,  coa  Epoloxía  textual  seleccionada  e  con  outros

compoñentes da situación comunicaEva (audiencia e contexto).

• LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o signi,cado de palabras ou expresións, diferenciando o

seu uso denotaEvo e connotaEvo, e relacionándoo coa intención comunicaEva do emisor.

• LCL2B3.3.2.  Recoñece,  analiza  e  interpreta  as  relacións  semánEcas  entre  as  palabras

(sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,  polisemia  e  homonimia)  como  procedemento  de

cohesión textual.

• LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácEcas e explica a relación funcional e de signi,cado

que  establecen  co  verbo  da  oración  principal,  empregando  a  terminoloxía  gramaEcal

adecuada.

• LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando estruturas sintácEcas

variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a mellora destes.

• LCL2B3.6.1.  Recoñece,  analiza  e  explica  as  caracterísEcas  lingüísEcas  e  os  recursos

expresivos  de  textos  procedentes  dos  ámbitos  educaEvo,  xornalísEco,  profesional  e

empresarial, relacionando os usos lingüísEcos coa intención comunicaEva do emisor e o

resto  dos  elementos  da  situación  comunicaEva,  e  uElizando  a  análise  para  afondar  na

comprensión do texto.

• LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os procedementos de inclusión do emisor e do receptor no

texto.
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• LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as referencias deícEcas, temporais, espaciais e persoais nos

textos.

• LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e uEliza os procedementos de cita.

• LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e uEliza en textos propios e alleos as formas de estruturar os

textos exposiEvos e argumentaEvos.

• LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de lectura de obras de diferente Epo, xénero, etc.,

e  as  súas  experiencias  persoais  en  relación  co  novo texto,  para  chegar  a  unha  mellor

comprensión e interpretación deste.

• LCL2B3.10.1. ParEcipa en proxectos (elaboración de materiais mulEmedia, folletos, carteis,

recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se uElizan varias linguas e

relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereoEpos  lingüísEcos  ou  culturais,  e

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

• LCL2B4.4.1. 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.

Competencia matemá+ca e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):

• LCL2B1.4.3. Clasi,ca e estrutura a información obEda, elaborando un guión da presentación.

Competencia dixital (CD):

• LCL2B1.4.2. Compila información e apoios audiovisuais ou grá,cos, consultando fontes de

información diversa e uElizando correctamente os procedementos de cita.

• LCL2B2.3.2. UEliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse,

consultando  fontes  diversas,  avaliando,  contrastando,  seleccionando  e  organizando  a

información relevante mediante ,chas-resumo.

Aprender a aprender (CAA):

• LCL2B1.2.1.  SinteEza por escrito o conEdo de textos orais  argumentaEvos e exposiEvos

procedentes dos ámbitos educaEvo, xornalísEco, profesional ou empresarial, discriminando

a información relevante.

• LCL2B1.4.5.  Avalía  as  súas  presentacións  orais  e  as  dos/das  seus/súas  compañeiros/as,

detectando as di,cultades estruturais e expresivas, e deseñando estratexias para mellorar

as súas prácEcas orais e progresar na aprendizaxe autónoma.

• LCL2B2.1.2. SinteEza textos de carácter exposiEvo e argumentaEvo propios dos ámbitos

educaEvo, xornalísEco, profesional ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as

secundarias.
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• LCL2B2.2.3.  Avalía  as  súas  propias  producións  escritas  e  as  dos/das  seus/súas

compañeiros/as, recoñecendo as di,cultades estruturais e expresivas, recorrendo a obras

de consulta tanto impresas como dixitais para a súa corrección, e deseñando estratexias

para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma.

• LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a procedencia grecolaEna de grande parte do léxico español

e valora o seu coñecemento para a dedución do signi,cado de palabras descoñecidas.

• LCL2B3.6.6.  Revisa  textos  escritos  propios  e  alleos,  recoñecendo  e  explicando  as  súas

incorreccións  (concordancias,  réxime  verbal,  ambigüidades  sintácEcas,  coloquialismos,

etc.),  con  criterios  gramaEcais  e  terminoloxía  apropiada,  co  obxecto  de  mellorar  a

expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.

• LCL2B3.10.1. ParEcipa en proxectos (elaboración de materiais mulEmedia, folletos, carteis,

recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se uElizan varias linguas e

relacionados  cos  elementos  transversais,  evita  estereoEpos  lingüísEcos  ou  culturais,  e

valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

• LCL2B3.11.1. UEliza os coñecementos lingüísEcos 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.

• LCL2B4.5.1.  Le  textos  informaEvos  en  papel  ou  en  formato  dixital  sobre  un  tema  do

currículo de literatura do século XX ata os nosos días, extraendo a información relevante

para ampliar coñecementos sobre o tema.

Competencias sociais e cívicas (CSC):

• LCL2B1.3.1.  Interpreta  diversos  anuncios  sonoros  e  audiovisuais,  idenE,cando  a

información e a persuasión, recoñecendo os elementos que uEliza o emisor para seducir o

receptor,  valorando  criEcamente  a  súa  forma  e  o  seu  conEdo,  e  rexeitando  as  ideas

discriminatorias.

• LCL2B1.4.1. Plani,ca, realiza e avalía presentacións educaEvas orais de forma individual ou

en grupo sobre un tema polémico de carácter educaEvo ou da actualidade social, cienS,ca

ou cultural, analizando posturas enfrontadas e defendendo unha opinión propia mediante

argumentos convincentes.

• LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicaEvos

que esixen un uso formal e especializado da lingua, evitando o uso de coloquialismos,

imprecisións ou expresións clixé.

• LCL2B3.9.1. Coñece a situación actual da lingua española no mundo diferenciando os usos

especí,cos da lingua no ámbito dixital.

• LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do español en América e as súas principais áreas

xeográ,cas,  recoñecendo nun  texto  oral  ou  escrito  algúns  dos  trazos  caracterísEcos  e

valorando as súas variantes.
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Sen+do de inicia+va e espírito emprendedor (CSIEE):

• LCL2B2.3.1.  Realiza  traballos  educaEvos  individuais  e  en  grupo  sobre  un  tema

controverEdo do currículo ou da actualidade social, cultural ou cienS,ca, plani,cando a

súa realización, ,xando os seus propios obxecEvos, contrastando posturas enfrontadas, e

organizando e defendendo unha opinión propia mediante disEntos Epos de argumentos.

• LCL2B3.5.2.  Aplica  os  coñecementos  adquiridos  sobre  as  estruturas  sintácEcas  dos

enunciados para a realización, autoavaliación e mellora dos propios textos orais e escritos,

tomando conciencia da importancia do coñecemento gramaEcal para o uso correcto da

lingua.

• LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á

análise e ao comentario de textos de disEnto Epo procedentes dos ámbitos educaEvo,

xornalísEco,  profesional  e  empresarial,  relacionando  os  usos  lingüísEcos  (marcas  de

obxecEvidade e subxecEvidade;  referencias  deícEcas  temporais,  espaciais  e  persoais,  e

procedementos de cita) coa intención comunicaEva do emisor e o resto dos elementos da

situación comunicaEva.

Conciencia e expresións culturais (CCEC):

• LCL2B4.1.1.  Desenvolve  por  escrito  con  coherencia  e  corrección  as  caracterísEcas

temáEcas  e  formais  dos  principais  movementos  do  século  XX  ata  os  nosos  días,

mencionando os autores e obras máis representaEvas.

• LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século

XX ata os nosos días, relacionando o conEdo e as formas de expresión coa traxectoria e o

esElo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertence.

• LCL2B4.2.2.  Compara  textos  de  diferentes  épocas,  e  describe  a  evolución  de  temas  e

formas.

• LCL2B4.3.1.  Interpreta  de xeito  críEco fragmentos ou obras  completas  signi,caEvos da

literatura do século XX ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a relación

da obra co seu contexto histórico, arSsEco e cultural.
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3 OBXECTIVOS  DAS MATERIAS  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA de 2º e

4º da ESO e de LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II de 2º de Bacharelato

No Decreto 86/2015, xunto a outras consideracións xerais aplicables ás materias dos ámbitos lingüísEco
e literario, recóllense os seguintes obxecEvos para todas as materias de  Lingua castelá e literatura  da
ESO e Lingua castelá e literatura I e II de Bacharelato:

“A  materia  de  Lingua  Castelá  e  Literatura  ten  como  obxec�vo  o  desenvolvemento  da
competencia comunica�va do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmá�ca, lingüís�ca,
sociolingüís�ca e literaria. A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe; de
aí que esta capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e o máis e'caz instrumento de
aprendizaxe.

Co bloque de "Comunicación oral: escoitar e falar" procúrase que os alumnos e as alumnas vaian
adquirindo  as  habilidades  necesarias  para  comunicar  con  precisión  as  súas  propias  ideas,  realizar
discursos cada vez máis elaborados de acordo cunha situación comunica�va, e escoitar ac�vamente
interpretando de xeito correcto as ideas dos demais. 

O bloque de  "Comunicación  escrita:  ler  e  escribir"  persegue que o  alumnado sexa capaz de
entender e producir textos de dis�nto grao de complexidade e de xéneros diversos, en dis�ntos soportes
e formatos. Comprender un texto implica ac�var unha serie de estratexias de lectura. Así mesmo, a
escritura  implica  un  procedemento  estruturado  en  tres  partes:  plani'cación,  redacción  a  par�r  de
borradores de escritura e revisión destes antes de redactar o texto de'ni�vo.

O bloque de "Coñecemento da lingua" responde á necesidade de re,exión sobre os mecanismos
lingüís�cos  que  regulan  a  comunicación,  e  afástase  da  pretensión  de  u�lizar  os  coñecementos
lingüís�cos como un 'n en si mesmos para devolverlles a súa funcionalidade orixinal: servir de base para
o uso correcto da lingua.

O bloque de  "Educación  literaria"  asume o obxec�vo de  facer  dos/das  escolares  lectores/as
cultos/as e competentes, implicados/as nun proceso de formación lectora que con�núe ao longo de toda
a vida. É un marco conceptual que alterna a lectura, a comprensión e a interpretación de obras literarias
próximas aos seus gustos persoais e á súa madureza cogni�va coa de textos literarios e obras completas
representa�vas da literatura en español”.
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4 TEMPORALIZACIÓN,  GRAO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN,  PROCEDEMENTOS  E

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Siglas

Competencias clave

              CCL Comunicación lingüística

              CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

              CD Competencia dixital

              CAA Aprender a aprender

              CSC Competencias sociais e cívicas

              CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

              CCEC Conciencia e expresións culturais
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4.1 Relación de aspectos curriculares para 2º ESO

Lingua castelá e literatura 2º de ESO

Obx. Con�dos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

h

m

 B1.1. Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais en relación co

ámbito de uso: ámbito 

persoal, educa!vo ou 

escolar, e social. 

• B1.1. Escoitar de forma 

ac!va, comprender, 

interpretar e valorar textos 

orais propios dos ámbitos 

persoal, educa!vo ou 

escolar, e social. 

• LCLB1.1.1. Comprende o sen!do global de 

textos orais propios do ámbito persoal, 

escolar/ educa!vo e social, iden!'cando a 

estrutura, a información relevante e a 

intención comunica!va do/da falante.

Iden!'ca a información de textos orais 

sinxelos do ámbito persoal, 

académico/escolar e social.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación U1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Lista de cotexo

• LCLB1.1.2. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas.

Retén información  e extrae 

informacións concretas.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación U2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12

2% Lista de cotexo

• LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais

respectando a xerarquía dada.

Interpreta instruccións orais. CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación U3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12

2% Lista de cotexo

h

m

 B1.2. Comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos orais en relación 

coa súa 'nalidade: textos 

narra!vos, descri!vos, 

instru!vos, exposi!vos e 

textos argumenta!vos. 

Diálogo.

• B1.2. Escoitar de xeito 

ac!vo, comprender, 

interpretar e valorar  textos

orais de diferente !po.

• LCLB1.2.1. Comprende o sen!do global de 

textos orais de intención narra!va, descri!va,

instru!va, exposi!va e argumenta!va, 

iden!'cando a información relevante, 

determinando o tema e recoñecendo a 

intención comunica!va do/da falante, así 

como a súa estrutura e as estratexias de 

cohesión textual oral.

Comprende o sen!do de dis!ntos 

textos orais e determina o tema e a 

intención comunica!va.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Lista de cotexo

• LCLB1.2.2. Retén información relevante e 

extrae informacións concretas.

Retén información relevante e extrae 

informacións concretas

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Lista de cotexo

• LCLB1.2.3. U!liza progresivamente os 

instrumentos adecuados para localizar o 

signi'cado de palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda axuda, procura en 

dicionarios, lembra o contexto en que 

aparece, etc.).

Usa as novas tecnoloxías para a 

búsqueda do signi'cado de palabras ou 

enunciados no seu contexto.

CAA Todas as unidades  1ª, 2ª e 3ª 

avaliación

2% Lista de cotexo
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Lingua castelá e literatura 2º de ESO

Obx. Con�dos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

• LCLB1.2.4. Resume textos narra!vos, 

descri!vos, instru!vos, exposi!vos e 

argumenta!vos de forma clara, recollendo as 

ideas principais e integrando a información 

en oracións que se relacionen loxicamente e 

seman!camente.

Resume oralmente e con coherencia as 

ideas principais dun texto.

CCL

CAA

Todas as unidades  1ª, 2ª e 3ª 

avaliación

2% Lista de cotexo

h

m

 B1.3. Escoita ac!va e 

cumprimento das normas 

básicas que favorecen a 

comunicación.

• B1.3. Escoitar de xeito 

ac!vo e comprender o 

sen!do global de textos 

orais.

• LCLB1.3.1. Observa e analiza intervencións 

par!culares de cada par!cipante nun debate 

tendo en conta o ton empregado, a linguaxe 

que se u!liza, o con!do e o grao de respecto 

cara ás opinións das demais persoas.

Valora a escoita ac!va e avalía as 

intervencións propias e alleas.

CCL

CSC

2ª avaliación

U6, 7, 8, 9

2% Rúbrica

h  B1.4. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo 

das estratexias necesarias 

para a produción e a 

avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non 

verbais.

•B1.4. Comprender o 

sen!do global de textos 

orais.

• LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción 

de discursos orais valorando a claridade 

exposi!va, a adecuación, a coherencia do 

discurso e a cohesión dos con!dos. 

U!liza e recoñoce a claridade, a 

adecuación, a coherencia do discurso e 

a cohesión do texto.

CSIE 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica

• LCLB1.4.2. Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal e

da xes!ón de tempos, e o emprego de axudas

audiovisuais en calquera !po de discurso.

Analiza os códigos non verbais dunha 

mensaxe oral, atendendo á linguaxe 

corporal e á entonación.

CD 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica

• LCLB1.4.3. Recoñece os erros da produción 

oral propia e allea a par!r da prác!ca 

habitual da avaliación e autoavaliación, e 

propón solucións para melloralas.

Analiza exposicións orais propias ou 

alleas recoñecendo os seus erros e 

propoñendo solucións.

CAA 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica

g

h

 B1.5. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en 

público: plani'cación do 

discurso, prác!cas orais 

formais e informais, e 

avaliación progresiva.

• B1.5. Aprender a falar en 

público, en situacións 

formais e informais, de xeito 

individual ou en grupo.

• LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. Realiza presentacións con axuda de 

medios audiovisuais e das novas 

tecnoloxías, previamente preparadas 

(guion, estrutura do discurso, ideas 

principais e secundarias, exemplos, etc.)

CCL 1ªe 2ª avaliación

U2, 6, 7, 8

2% Rúbrica

• LCLB1.5.2. Realiza intervencións non 

plani'cadas dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as diferenzas 

entre discursos formais e espontáneos.

Intervén individualmente de forma non 

plani'cada sobre temas de interés.

CSC 1ª e 2ª avaliación

U2, 6, 7, 8

2% Lista de cotexo

• LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias do nivel formal da lingua nas

Incorpora palabras do nivel formal da 

lingua nas súas intervencións orais.

CL 2ª avaliación

U6, 7, 8

2% Rúbrica
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Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

súas prác!cas orais.

▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e 

claridade, modulando e adaptando a súa 

mensaxe á 'nalidade da prác!ca oral.

Elabora discursos orais claros, 

adecuados e coherentes, pronunciando 

con corrección.

CL 2ª avaliación

U6, 7, 8

2% Rúbrica

a

d

g

▪ B1.6. Par!cipación en 

debates, coloquios e 

conversas espontáneas 

respectando as normas 

básicas de interacción, 

intervención e cortesía que 

regulan estas prác!cas orais.

▪ B1.7. Creación de textos 

orais e audiovisuais que 

reproduzan situacións reais 

ou imaxinarias de 

comunicación.

▪ B1.6. Par!cipar e valorar a 

intervención en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas.

▪ LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e 

atende as instrucións do/da moderador/a en 

debates e coloquios.

Manifesta as súas opinións cinguíndose 

ao tema e atendendo as indicacións da 

persoa que modera.

CSC 2ª avaliación

U6, 7, 8

2% Rúbrica

▪ LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía 

que deben dirixir as conversas orais 

axustándose á quenda de palabra, 

respectando o espazo, xes!culando 

adecuadamente, escoitando ac!vamente as 

demais persoas e usando fórmulas de saúdo e

despedida.

Par!cipa en debates, coloquios e 

conversacións espontáneas 

respectando as normas de cortesía e 

respectando as opinións doutras 

persoas.

CCL

CSC

2ª avaliación

U6, 7, 8

2% Rúbrica

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

b

h
▪ B2.1. Coñecemento e uso 

das técnicas e estratexias 

necesarias para a 

comprensión de textos 

escritos.

▪ B2.1. Aplicar estratexias de 

lectura comprensiva e 

crí!ca de textos.

▪ LCLB2.1.1. Pon en prác!ca diferentes 

estratexias de lectura en función do obxec!vo 

e o !po de texto.

U!liza diferentes  estratexias, como 

recapitular sobre o lido ou e iden!'car 

palabras clave,  para a comprensión de 

textos escritos.

CCL 2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 10

2% Lista de cotexo

▪ LCLB2.1.2. Comprende o signi'cado das 

palabras propias de nivel formal da lingua e 

incorpóraas ao seu repertorio léxico.

Deduce o signi'cado de palabras e 

expresións e incorpóraas ao seu 

vocabulario. 

CCL 2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 10

2% Lista de cotexo

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a información explícita e 

implícita dun texto, e pona en relación co 

contexto.

Realiza unha lectura comprensiva 

interpretando o con!do global do texto.

CCEC 2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 10

2% Lista de cotexo

▪ LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e

recoñece as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións que se establecen

entre elas. 

Recoñece as ideas principais e 

secundarias e as relacións entre elas.

CCL 2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 10

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o 

sen!do dunha frase ou dun texto que conteña

Iden!'ca o propósito en escritos 

propios do ámbito persoal, familiar, 

CMCCT 3ª avaliación

U10

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro
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Lingua castelá e literatura 2º de ESO

Obx. Con�dos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

diferentes ma!ces semán!cos e que 

favorezan a construción do signi'cado global 

e a avaliación crí!ca.

académico e social.

b

h

l

▪ B2.2. Lectura, comprensión e

interpretación de textos 

narra!vos, descri!vos, 

instru!vos, exposi!vos e 

argumenta!vos.

▪ B2.2. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos 

en diferentes formatos e 

soportes.

▪ LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 

informacións explícitas e implícitas nun texto, 

e deduce informacións ou valoracións 

implícitas.

Extrae informacións concretas 

localizadas en varios parágrafos do 

texto.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a 

información dada en diagramas, grá'cas, 

fotograBas, mapas conceptuais, esquemas, 

etc.

Interpreta a información que poida 

aparecer nos textos.

CMCCT 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

b

e

h

▪ B2.3. U!lización 

progresivamente autónoma 

da biblioteca escolar e das 

tecnoloxías da información e 

da comunicación como fonte

de obtención de 

información. Educación para 

o uso, o tratamento e a 

produción de información.

▪ B2.3. Procurar e manexar 

información, na biblioteca 

e noutras fontes, en papel 

ou dixital, para integrala 

nun proceso de 

aprendizaxe con!nua.

▪ LCLB2.3.1. U!liza de xeito autónomo diversas 

fontes de información integrando os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos 

orais ou escritos.

Integra coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos.

CD 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 5, 6, 8, 10

2% Lista de cotexo

▪ LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de 

bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de 

bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 

autonomamente libros, vídeos, etc.

Localiza bibliograBa na biblioteca do 

centro, en bibliotecas locais e virtuais.

CD 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 5, 6, 8, 10

2% Lista de cotexo

g

h
▪ B2.4. Coñecemento e uso 

das técnicas e as estratexias 

para a produción de textos 

escritos: plani'cación, 

obtención de datos, 

organización da información,

redacción e revisión do 

texto. A escritura como 

proceso.

▪ B2.4. Aplicar 

progresivamente as 

estratexias necesarias para 

producir textos adecuados,

coherentes e 

cohesionados.

▪ LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para 

plani'car os seus escritos (esquemas, árbores,

mapas conceptuais etc.) e redacta borradores 

de escritura.

Plani'ca os seus escritos e redacta 

borradores de escritura.

CSIE 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 

adecuado, organizando as ideas con claridade,

enlazando enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as normas 

grama!cais e ortográ'cas. 

Escribe textos ben organizados, cunha 

presentación adecuada e respectando 

as normas grama!cais e ortográ'cas.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2% Rúbrica

e

h

i

l

▪ B2.5. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

relacionados co ámbito 

persoal, educa!vo ou 

escolar, e social.

▪ B2.5. Escribir textos en 

diferentes soportes e 

formatos, en relación co 

ámbito de uso.

▪ LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito 

persoal e familiar, escolar ou educa!vo e 

social, imitando textos modelo.

Escribe textos imitando textos modelo. CCL 2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 10, 11

2% Rúbrica

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos narra!vos, Escribe textos narra!vos, descri!vos, 

instru!vos, exposi!vos, argumenta!vos

CCEC 2ª e 3ª avaliación 2% Rúbrica
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Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

▪ B2.6. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 

narra!vos, descri!vos, 

instru!vos, exposi!vos e 

argumenta!vos, e escritura 

de textos dialogados.

descri!vos e instru!vos, exposi!vos, 

argumenta!vos e dialogados, imitando textos 

modelo.

e dialogados. U6, 7, 8, 9, 10, 11

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e 

explica por escrito o signi'cado dos 

elementos visuais que poden aparecer nos 

textos.

Realiza esquemas e mapas conceptuais. CMCCT

CD

2ª e 3ª avaliación

U6, 7, 8, 9, 12

2% Lista de cotexo

Bloque 3. Coñecemento da lingua

b

h
▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 

explicación das categorías 

grama!cais: substan!vo, 

adxec!vo, determinante, 

pronome, verbo, adverbio, 

preposición, conxunción e 

interxección.

▪ B3.2. Coñecemento, uso e 

valoración das normas 

ortográ'cas e grama!cais, 

recoñecendo o seu valor 

social e a necesidade de 

cinguirse a elas para 

conseguir unha 

comunicación e'caz.

▪ B3.1. Aplicar os 

coñecementos sobre a 

lingua e as súas normas de 

uso para resolver 

problemas de comprensión

de textos orais e escritos, e

para a composición e a 

revisión progresivamente 

autónoma dos textos 

propios e alleos.

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das 

categorías grama!cais nos textos, e u!liza 

este coñecemento para corrixir erros de 

concordancia en textos propios e alleos.

Usa correctamente dis!ntas 

categorías grama!cais en textos de 

produción propia.

· Clasi'ca  substan!vos e 

iden!'ca os seus morfemas.

· Usa correctamente o arCculo, o 

adxec!vo cali'ca!vo e o 

adxec!vo determina!vo.

· Iden!'ca e usa correctamente 

dis!ntos !pos de pronomes.

· Usa correctamente as 

preposicións e as conxuncións 

de coordinación e as de 

subordinación máis usadas.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros 

ortográ'cos e grama!cais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos adquiridos

para mellorar a produción de textos nas súas 

producións orais, escritas e audiovisuais.

Corrixe erros ortográ'cos e grama!cais. CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB3.1.3. Coñece e u!liza adecuadamente as

formas verbais nas súas producións orais e 

escritas.

Iden!'ca os morfemas verbais e usa 

con corrección os verbos regulares e 

irregulares. 

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

b

h
▪ B3.3. Comprensión e 

interpretación dos 

compoñentes do signi'cado 

das palabras: denotación e 

▪ B3.2. Comprender o 

signi'cado das palabras en 

toda a súa extensión para 

recoñecer e diferenciar os 

▪ LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes 

denota!vos e connota!vos no signi'cado das 

palabras dentro dunha frase ou un texto oral 

ou escrito.

Recoñece valore denota!vos e 

connota!vos de palabras en textos 

diversos.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U2, 5, 12

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro
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% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

connotación. usos obxec!vos dos 

subxec!vos.

h ▪ B3.4. Coñecemento reDexivo

das relacións semán!cas que

se establecen entre as 

palabras.

▪ B3.3. Comprender e 

valorar as relacións de 

igualdade e de 

contrariedade que se 

establecen entre as 

palabras e o seu uso no 

discurso oral e escrito.

▪ LCLB3.3.1. Recoñece e usa sinónimos e 

antónimos dunha palabra, e explica o seu uso 

concreto nunha frase ou nun texto oral ou 

escrito.

Sus!túe por sinónimos determinadas 

palabras nun texto e comprende as 

posibilidades expresivas desta 

operación.

CCL 2ª avaliación

U5

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

h

n
▪ B3.5. Observación, reDexión 

e explicación dos cambios 

que afectan o signi'cado das

palabras: causas e 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú e 

eufemismos.

▪ B3.4. Recoñecer os 

cambios de signi'cado que 

afectan a palabra no texto: 

metáfora, metonimia, 

palabras tabú e 

eufemismos.

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso 

metafórico e metonímico das palabras nunha 

frase ou nun texto oral ou escrito.

Iden!'ca cambios semán!cos causados

por metáfora e metonimia.

CCEC 1ª avaliación

U2, 4

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 

contextuais que afectan o signi'cado global 

das palabras: tabú e eufemismo.

Explica o concepto de eufemismo e pon

exemplos. Usa eufemismos nos textos 

de produción propia.

CCEC 2ª avaliación

U2

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

h ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 

explicación dos conectores 

textuais e dos principais 

mecanismos de referencia 

interna, tanto grama!cais 

como léxicos.

▪ B3.5. Iden!'car os 

conectores textuais e os 

principais mecanismos de 

referencia interna 

presentes nos textos, 

recoñecendo a súa función 

na organización do con!do 

do discurso.

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os 

conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de 

referencia interna, grama!cais (subs!tucións 

pronominais) e léxicos (elipse e subs!tucións 

mediante sinónimos e hiperónimos), e valora 

a súa función na organización do con!do do 

texto.

U!liza diferentes organizadores textuais

nos textos.

CCL 2º avaliación

U6

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

a

h
▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 

explicación dos recursos de 

modalización en función da 

persoa que fala ou escribe. 

Expresión da obxec!vidade e

a subxec!vidade a través das

modalidades oracionais e as 

referencias internas ao 

emisor e ao receptor nos 

textos.

▪ B3.6. Iden!'car a intención

comunica!va da persoa 

que fala ou escribe. 

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza signi'ca!va que

implica o uso dos tempos e modos verbais.

Recoñece a diferenza no uso dos 

tempos e os modos verbais.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Proba escrita 

Protocolo de rexistro
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i

l
▪ B3.8. Par!cipación en 

proxectos (elaboración de 

materiais mul!media, 

folletos, carteis, recensións 

sobre libros e películas, etc.) 

nos que se u!licen varias 

linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no 

centro docente, e 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereo!pos lingüís!cos ou 

culturais.

▪ B3.7. Par!cipar en 

proxectos (elaboración de 

materiais mul!media, 

folletos, carteis, recensións

sobre libros e películas, 

etc.) nos que se u!licen 

varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro 

docente, e relacionados 

cos elementos transversais,

evitando estereo!pos 

lingüís!cos ou culturais.

▪ LCLB3.7.1. Par!cipa en proxectos (elaboración

de materiais mul!media, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se u!lizan varias linguas 

e relacionados cos elementos transversais, 

evita estereo!pos lingüís!cos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.

Par!cipa na elaboración de proxectos 

mul!media.

CCL 2ª avaliación

U7, 9

2% Lista de cotexo

a

h

i

ñ

o

▪ B3.9. Recoñecemento da 

diversidade lingüís!ca propia

do ámbito persoal, social e 

mediá!co.

▪ B3.8. Recoñecer e valorar a

diversidade lingüís!ca, con 

especial atención á 

realidade galega.

▪ LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade 

lingüís!ca de Galicia.

Coñece as orixes históricas da realidade 

plurilingüe de Galicia. 

CSC 2ª e 3ª avaliación

U5, 12

2% Lista de cotexo

g

h
▪ B3.10. Iden!'cación e 

progresiva u!lización dos 

coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver 

unha competencia 

comunica!va integrada.

▪ B3.9. ReDexionar sobre o 

sistema e as normas de uso

das linguas, mediante a 

comparación e a 

transformación de textos, 

enunciados e palabras, e 

u!lizar estes 

coñecementos para 

solucionar problemas de 

comprensión e para a 

produción de textos.

▪ LCLB3.9.1. U!liza os coñecementos 

lingüís!cos 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.

Recoñece o enriquecemento que supón

o bilingüismo en Galicia 

CAA 1ª e 3ª avaliación

U1, 12

2% Lista de cotexo
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Bloque 4. Educación literaria

h

l

n

c

▪ B4.1. Lectura libre de obras 

da literatura española e 

universal, e da literatura 

xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento 

do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía 

de lectura.

▪ B4.1. Ler fragmentos ou 

obras da literatura 

española e universal de 

todos os tempos e da 

literatura xuvenil, próximas

aos propios gustos e ás 

afeccións, amosando 

interese pola lectura.

▪ LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente 

de interese e autonomía obras literarias 

próximas aos seus gustos, ás  súas afeccións e 

aos seus intereses.

Le con interés e comprensión as das 

obras literarias adecuadas á súa idade e

próximas aos seus intereses.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica ou

Escala de valoración

h

l

n

c

▪ B4.1. Lectura libre de obras 

da literatura española e 

universal, e da literatura 

xuvenil como fonte de 

pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento 

do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía 

de lectura.

▪ B4.2. Promover a reDexión 

sobre a conexión entre a 

literatura e o resto das 

artes (música, pintura, 

cine, etc.), como expresión 

do sen!mento humano, 

analizando e 

interrelacionando obras 

literarias, musicais, 

arquitectónicas, etc. 

personaxes e temas de 

todas as épocas.

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 

capacidade de reDexión observando, 

analizando e explicando a relación entre 

diversas manifestacións artís!cas de todas as 

épocas (música, pintura, cine, etc.).

Valora a literatura como unha 

manifestación arCs!ca interrelacionada 

co resto de formas de arte.

CCEC 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 4, 5, 8, 11

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

▪ LCLB4.2.2. Recoñece e comenta o 

mantemento ou a evolución de personaxes-

!po, temas e formas ao longo de diversos 

períodos histórico-literarios ata a actualidade.

Compara textos dos medios de 

comunicación e textos literarios que 

traten o mesmo tópico.

CAA 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 4, 5, 8, 11

2% Proba escrita

Protocolo de rexistro

h

l

n

c

▪ B4.1. Lectura libre de obras 

da literatura española e 

universal, e da literatura 

xuvenil, como fonte de 

pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento 

do mundo, para lograr o 

desenvolvemento dos seus 

propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía 

de lectura.

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o 

hábito pola lectura en 

todas as súas vertentes: 

como fonte de acceso ao 

coñecemento e como 

instrumento de lecer e 

diversión que permite 

explorar mundos 

diferentes aos nosos, reais 

ou imaxinarios.

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte 

as súas impresións cos/coas compañeiros/as.

Presenta os libros leídos expresando as 

súas opinións e compar!ndo as súas 

impresións sobre o contenido, as 

personaxes ou cues!óns formais 

sinxelas.

CCL

CSC

1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12

2% Rúbrica ou

Escala de valoración

▪ LCLB4.3.2. Le en voz alta modulando, 

adecuando a voz, apoiándose en elementos 

da comunicación non verbal e potenciando a 

expresividade verbal.

Le e drama!za fragmentos literarios 

breves coidando a expresión corporal 

para manifestar sen!mentos e 

emocións.

CCL 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica
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Lingua castelá e literatura 2º de ESO

Obx. Con�dos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Competencias

clave
Temporalización  (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos 

h

l

n

▪ B4.2. Redacción de textos de

intención literaria a par!r da 

lectura de textos, u!lizando 

as convencións formais do 

xénero e con intención 

lúdica e crea!va.

▪ B4.4. Redactar textos 

persoais de intención 

literaria seguindo as 

convencións do xénero, 

con intención lúdica e 

crea!va.

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de 

intención literaria a par!r de modelos dados 

seguindo as convencións do xénero, con 

intención lúdica e crea!va.

Redacta textos persoais de intención 

literaria a par!r de modelos, valorando 

as creacións propias e as dos seus 

compañeiros e compañeiras.

CCL

CCEC

1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica

▪ LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus propios 

sen!mentos.

Creación de textos literarios propios 

como expresión dos seus propios 

sen!mientos.

CAA 1ª, 2ª e 3ª avaliación

U3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2% Rúbrica ou

Escala de valoración

(*) Neste apartado sinálase en que momento o curso vai traballar ese estándar e en que unidade vai ser tratado. Pode ser que un estándar sexa traballado ao longo de todo o curso, como é o caso dos rela!vos a expresión oral ou escrita, pero que se faga

un tratamento máis detallado do mesmo nunha unidade especí'ca.

A temporalización das unidades será a seguinte:

▪ Primeira avaliación: UNIDADES 1, 2, 3 e 4

▪ Segunda avaliación: UNIDADES 5, 6, 7 e 8

▪ Tercera avaliación: UNIDADES 9, 10, 11 e 12.
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4.1 Relación de aspectos curriculares para 4º ESO

Estándar de

aprendizaje

Temporalización Mínimos Evaluación

Unidad Procedimientos  Instrumentos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

▪ LCLB1.1.1.

Comprende  el

sen�do  global  de

textos  orales

propios  de  los

ámbitos  persoales,

educa�vos  e

laborales,

iden��cando  la

información

relevante,

determinando  el

tema  y

reconociendo  la

intención

comunica�va  del

halante.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

 Comprende el sen�do 

global de información 

de dis�nta �pología Realización de 

exposiciones 

orales sobre un 

tema, 

previamente 

preparadas.

Intervención en 

los debates que se

planteen en el 

aula.

Par�cipación oral 

aportando 

opiniones 

personales sobre 

temas que surjan 

espontáneamente

en el aula.

Realización de 

resúmenes orales 

del contenido de 

una audición.

Resumen oral de 

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas orales.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas orales.

▪ LCLB1.1.2.  An�cipa

ideas  e  in�ere

datos del  emisor y

del  contenido  y

texto,  analizando

fuentes  de

procedencia  no

verbal.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Unidades 1, 3 y 6.

Deduce información 

procedente d e de 

fuentes no verbales

▪ LCLB1.1.3.  Re�ene

información

relevante  y  extrae

informaciones

concretas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Resume textos, de 

forma oral, recogiendo

las ideas principales.

▪ LCLB1.1.4.

Dis�ngue las partes

en  que  se

estructuran  los

mensajes  orales  y

la  relación  entre

discurso  y

contexto. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Dis�ngue las partes del

discurso
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un ar6culo 

periodís�co 

sencillo.

Comentario  oral 

sencillo sobre de 

un ar6culo de 

opinión.

Audición o 

visionado de un 

debate y 

exposición oral de 

conclusiones y 

dis�ntas posturas 

de los 

par�cipantes.

Realización de 

exposiciones 

orales sobre un 

tema, 

previamente 

preparadas.

Intervención en 

los debates que se

planteen en el 

aula.

Par�cipación oral 

aportando 

opiniones 

personales sobre 

temas que surjan 

espontáneamente

en el aula.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas orales.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca del 

▪ LCLB1.1.5.

Dis�ngue  entre

información  y

opinión  en

mensajes

procedentes de los

medios  de

comunicación,  y

entre  información

e  persuasión  en

mensajes

publicitarias orales,

iden��cando  las

estratexgias  de

enfa�zación  y

expansión.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

 Dis�ngue entre 

información y opinión.

▪ LCLB1.1.6.  Sigue  e

interpreta

instruciones orales.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Sigue e interpreta 

instruciones orales.

▪ LCLB1.2.1.

Comprende  el

sen�do  global  de

textos  orales  de

intención narra�va,

descrip�va,

instruc�va,

exposi�va  y

argumenta�va,

iden��cando  la

estructura  y  l  a

información

relevante,

determinando  el

tema  y

reconociendo  la

intención

comunica�va  del

hablante.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Determina el sen�do 

global de textos rales 

de dis�nta �pología.

▪ LCLB1.2.2.  An�cipa

ideas e in�re datos

del  emisor  e  del

contenido  del

texto,  analizando

fuentes  de

procedencia  no

verbal.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Deduce información 

procedente d e de 

fuentes no verbales

▪ LCLB1.2.3.  Re�ene

información

1ª, 2ª y 3ª evaluación. Resume textos, de 

forma oral, recogiendo
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relevante  y  extrae

informaciones

concretas.

Todas las unidades las ideas principales

Realización de 

resúmenes orales 

del contenido de 

una audición.

Resumen oral de 

un ar6culo 

periodís�co 

sencillo.

Comentario  oral 

sencillo sobre de 

un ar6culo de 

opinión.

Audición o 

visionado de un 

debate y 

exposición oral de 

conclusiones y 

dis�ntas posturas 

de los 

par�cipantes.

Valoración del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas orales.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas orales.

▪ LCLB1.2.4.

Interpreta  y  valora

aspectos concretos

del  contenido  de

textos  narra�vos,

descrip�vos,

instruc�vos,

exposi�vos  y

argumenta�vos,

emi�ndo  juízos

razonados  y

lrelacionándo  con

conceptos

personales,

parajxus��car  un

punto  de  vista

par�cular.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Interpreta y valora 

aspectos concre tos del

contenido y de la 

estructura de textos de

dis�nta �pología, 

emi�endo juicios 

razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales, 

para jus��car un punto

de vista par�cular.

▪ LCLB1.2.5.  U�liza

progresivamente

los  instrumentos

adecuados  para

localizar  el

signi�cado  de

palabras  o

enunciados

desconocidos

(demanda  ayuda,

busca  en

diccionarios,

recuerda  el

contexto  en  que

aparece, etc.).

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza 

progresivamente los 

instrumentos 

adecuados para 

localizar el signi�cado 

de palabras.

▪ LCLB1.2.6.  Resume

textos  narra�vos,

descrip�vos,

exposi�vos  e

argumenta�vos  de

forma  clara,

recogiendo  las

ideas  principales  e

integrando  la

información  en

oraciones  que  se

relacionen

lógicamente  e

semán�camente.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Realiza resúmenes de 

textos no demasiado 

complicados.

▪ LCLB1.3.1. Escucha, 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Interpreta la 
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observa  e

interpreta  el

sen�do  global  de

debates,  coloquios

y  conversaviones

espontáneas

iden��cando  la

información

relevante,

determinando  el

tema  y

reconociendo  la

intención

comunica�va  y  a

postura  de  cada

par�cipante,  así

como  las

diferencias formale

del  contenido que

regulan  llos

intercambios

comunica�vos

formales  y  l  os

espontáneos.

Todas las unidades.

información principal 

de debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas.

trabajo propio o 

de compañeros 

mediante guías.

Presentaciones 

orales 

previamente 

preparadas

Intervenciones en 

clase espontáneas

Resúmenes orales

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno

▪ LCLB1.3.2.

Reconoce y explica

las  caracterís�cas

del  lenguaxe

conversacional

(cooperación,

espontaneidad,

economía  e

subje�vidad) en las

conversas

espontáneas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Iden��ca los rasgos del

lenguaje 

conversacional.

▪ LCLB1.3.3.  Observa

y  analiza  las

intervenciones

par�culares  de

cada  par�cipante

en  un  debate,

coloquio  o

conversación

espontánea

teniendo en cuenta

o  tono  empleado,

el  lenguaje  que

u�liza, el contenido

y  el  grgao  de

respeto  cara  a  las

opiniones  de  las

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Evalúa con ayuda sus 

propias intervenciones 

y las ajenas.
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demás personas.

Corrección de sus 

propias 

produciones

Comentario crí�co

Debates

Drama�zaciones

▪ LCLB1.3.4.

Iden��ca  el

propósito, la tesis y

los  argumentos  de

los  par�cipantes,

en  debates,

tertulias  y

entrevistas

procedentes de los

medios  de

comunicación

audiovisual

valorando  de

forma  crí�ca

aspectos concretos

de  su  forma  y  su

contenido.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Iden��ca el propósito, 

tesis y argumentos de 

los par�cipantes en un 

debate procedente de 

los medios 

audiovisuales.

▪ LCLB1.3.5.

Reconoce   y

asume las reglas de

interacción,

intervención  y

cortesía  que

regulan los debates

de  cualquier

intercambio

comunica�vo oral.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza las normas de 

cortesía en un debate.

▪ LCLB1.4.1.  Conoce

el   proceso  de

producción  de

discursos  orales  y

valora  la  claridad

exposi�va,  la

adecuación,  la

coherencia  del

discurso  y  l  a

cohesión  de  lo

contenidos. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Elabora textos 

exposi�vos con 

coherencia, cohesión y 

adecuación.

▪ LCLB1.4.2.

Reconoce  la

importancia  de los

aspectos

prosódicos

(entonación,

pausas,  tono,

�mbre,  volume,

etc.)  la  mirada,  la

colocación,  el

linguaje  corporal,

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos 

del discurso
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la  ges�ón  de

�empos  y  el

empleo  de  ayudas

audiovisuales  en

calquier  �po  de

discurso.

▪ LCLB1.4.3.

Reconoce  los

errores  de  la

producción  oral

propia  y  ajena  a

par�r  da  prác�ca

habitual  de  la

evaluación  y

autoevaluación,  y

propone

soluciones  para

mejorarlas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Evalúa textos propios y

ajenos.

▪ LCLB1.5.1. U�liza y

valora  la  lengua

como  un  medio

para  adquirir,

procesar  y

transmi�r  nuevos

conocimimentos,

para expresar ideas

y  sen�mentos,  y

para  regular  la

conducta.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Valora la lengua como 

medio para expresar 

ideas y sen�mientos. 

▪ LCLB1.6.1.  Realiza

presentaciones

orales  de  forma

individual  o  en

grupo, plani�cando

el  proceso  de

oralidad,

organizando  el

contenido,

consultando fentes

de  información

diversas,

ges�onando  el

�empo  y

transmi�endo  la

información  de

forma  coherente,

aprovechando

vídeos,

grabaciones  u

otros  soportes

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Realiza presentaciones 

orales sencillas con 

ayuda de soporte 

digital.
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digitales.

▪ LCLB1.6.2.  Realiza

intervenciones  no

plani�cadas,

dentro  del  aula,

analizando  y

comparando  las

similitudes  y  las

diferencias  entre

discursos  formales

y espontáneos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Realiza intervenciones 

no plani�cadas.

▪ LCLB1.6.3.

Incorpora

progresivamente

palabras  propias

del nivel formal de

la  lengua  en  sus

prác�cas orales.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Mejora su vocabulario.

▪ LCLB1.6.4.

Pronuncia  con

corrección  y

claridad,

modulando  y

adaptando  su

mensaje  a  la

�nalidad  de  la

prác�ca oral.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Pronuncia con 

claridad.

▪ LCLB1.6.5.  Resume

oralmente

exposiciones,

argumentaciones,

intervenciones

públicas,  etc.,

recogiendo  las

ideas  principales  e

integrando   la

información  en

oraciones  que  se

relacionen

lógicamente  y

semán�camente.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Realiza resúmenes 

orales.

▪ LCLB1.6.6.  Aplica

los  conocimientos

grama�cales  a  la

evaluación  y   a  la

mejora  de  la

expresión  oral,

reconociendo  en

exposiciones orales

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Aplica los 

conocimientos 

grama�cales para la 

mejorar  sus 

producciones.
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propias o ajenas las

di�cultades

expresivas

(incoherencias,

repe�cións,

ambigüidades,

impropiedades

léxicas,  pobreza  y

repe�ción  de

conectores etc.).

▪ LCLB1.7.1.  Conoce,

valora  y  aplica  las

normas  que  rigen

la  cortesía  en  la

comunicación oral.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Valora las normas que 

rigen la cortesia de la 

comunicación oral.

▪ LCLB1.7.2.  Analiza

cri�camente

debates  y  tertulias

procedentes de los

medios  de

comunicación,

reconociendo  en

ellos  la  validez  de

los   argumentos  y

valorando

cri�camente  su

forma  y  su

contenido.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Analiza cri�camente 

debates y tertulias

▪ LCLB1.7.3.

Par�cipa

ac�vamente en los

debates  escolares,

respetando  las

reglas  de

intervenciones,

interacción  y

cortesía  quel  os

regulan,  u�lizando

un  linguaje  no

discriminatorio.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Par�cipa ac�vamente 

en los debates 

escolares de forma 

correcta.

▪ LCLB1.8.1.

Drama�za  e

improvisa

situaciones  reales

o  imaginarias  de

comunicación. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Drama�za escenas 

sencillas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

▪ LCLB2.1.1. 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Comprende textos de Lectura  de textos Observación sistemá�ca del 
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Comprende  textos

de  diversa  índole

poniendo  en

prác�ca  diferentes

estrategias  de

leectura  y

autoevaluiación  de

su  propia

comprensión  en

función  del

obje�vo  y  el  �po

de  texto,

actulalizando  los

conocimientos

previos, trabajando

los  errores  de

comprensión  y

construyendo  el

signi�cladel  global

del texto.

Todas las unidades.

diversa índole 

actualizando sus 

conocimientos.

y realización de 

preguntas sobre el

mismo.

Lectura e 

interpretación de 

textos.

Comentario de 

textos.

Resumen de 

textos

Comentario crí�co

sencillo

Redacciones de 

sencillos textos 

argumenta�vos.

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

Pruebas escritas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

Pruebas escritas.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

▪ LCLB2.1.2. Localiza,

relaciona  y

secuencia  las

informaciónes

explícitas  de  los

textos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Localiza la información 

relevante de un texto.

▪ LCLB2.1.3.  In�ere

la  información

relevante  de  los

textos,

iden��cando  la

idea principal y las

secundarias,  y

estableciendo

relaciónes  entre

ellas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Iden��ca la categoría 

grama�cal de una 

palabra.

▪ LCLB2.1.4.

Construye  el

signi�cado  global

de  un  texto  o  de

frases  del  texto

demostrando  una

comprensión plena

y detallada de este.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Deduce el tema de un 

texto

▪ LCLB2.1.5.  Hace

conexiones  entre

un texto y  el  suyo

con  el  contexto,

integrándolo  y

evaluándolo

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Comenta crí�camente 

un texto.
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cri�camente,  y

realizando

hipótesis sobre él.

Elaboración de 

textos exposi�vos.

Comentarios de 

textos sencillos.

Lectura de textos 

periodís�cos d 

edis�ntos �pos.

Realización  

resúmenes 

escritos

 de  textos de 

dis�nta �pología.

Ac�vidades de 

comprensión de 

textos.

Trabajos escritos  

sobre un tema.

Pruebas escritas.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

Pruebas escritas.

Pruebas orales.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

Entrega de trabajos

▪ LCLB2.1.6.

Comprende  el

signi�cado  de

palabra propias del

nivel  culto  de  la

lengua  que

incorporándolas  a

su  repertorio

léxico,  y

reconociendo  la

importancia  de

enriquecer  su

vocabulario  para

expresarse  con

exac�tude  y

precisión.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Reconoce o consulta el

signi�cado de palabras 

de nivel culto.

▪ LCLB2.2.1.

Reconoce  y

expresa  el  tema,

las  ideas

principales,  la

estructura  y  la

intención

comunica�va  de

textos  escritos

propios  de  los

ámbitos  personal,

educa�vo,  social  y

laboral,  y  de  lla

ciones  con  las

organizaciónes,

iden��cando  la

�pología  textual

seleccionada

(narración,

exposición, etc.), la

organización  del

contenido  y  el

formato u�lizado.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades

Reconoce la estructura

de las principales 

�pologías textuales.

▪ LCLB2.2.2.

Iden��ca  los

rasgos

diferenciales de los

géneros

periodís�cos

informa�vos  y  de

opinión  (no�cias,

reportajes,

3ª evaluación.

Unidades 5 y 6.

Reconoce las 

diferentes géneros 

periodís�cos.
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editoriales,

ar6culos y columen

las,  cartas  a  la

dirección,

comentarios  y

crí�ca).

Comentario cri�co

sencillo.

Redacción de 

textos 

argumenta�vos.

Búsqueda de 

información.

Consulta de 

dudas.

Entrega de trabajos

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Registro de deberes.

Pruebas escritas.

▪ LCLB2.2.3.

Comprende  y

explica  los

elementos verbales

y los no verbales, y

la  intención

comunica�va de un

texto  publicitario

procedente  de  los

medios  de

comunicación.

3ª evaluación.

Unidades 5 y 6

Analiza la publicidad.

▪ LCLB2.2.4.  Localiza

informaciones

explícitas  en  un

texto  y  las

relaciona entre sí y

con  el  contexto,

secuéncialas  y

deduce

informaciones  o

valoraciones

implícitas.

 1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Relaciona la 

información del texto 

con el contexto..

▪ LCLB2.2.5.

Interpreta  el

sen�do  de

palabras,

expresiones,  frases

o  pequeños

fragmentos  y

extraídos  de  un

texto en función de

su sen�do global.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Interpreta el sen�do 

de expexpresiones, 

frases o pequeños 

fragmentos y extraídos

de un texto en función 

de su sen�do global.

▪ LCLB2.2.6.

Interpreta,  explica

y  deduce  a

información  dada

en  esquemas,

mapas

conceptuales,

diagramas,

grá�cas,

fotogrlaDas, etc.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Realiza esquemas y 

mapas conceptuales.

▪ LCLB2.3.1. 1ª, 2ª y 3ª evaluación. Expresa su 
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Iden��ca y expresa

las  posturas  de

acuerdo  y

desacuerdo  sobre

aspectos  parciales

o  globales  de  un

texto.

Todas las unidades.

conformidad o 

desacuerdo sobre 

apectos del texto.

▪ LCLB2.3.2.  Elabora

su  propia

interpretación

sobre lo signi�cado

de un texto.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Interpreta textos.

▪ LCLB2.3.3.  Respeta

las  opiniones  da

demás personas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

.Respeta las opiniones 

da demás personas

▪ LCLB2.4.1.  U�liza

de  forma

autónoma  diversas

fuentes  de

información,

integrando  los

conocimientos

adquiridos  en  sus

discursos  orales  o

escritos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades. U�liza las fuentes de 

información de forma 

autónoma.

▪ LCLB2.4.2.  Conoce

y  maneja

habitualmente

diccionarios

impresos  o  en

versión  digital,

diccionarios  de

duda  e

irregularidades  de

la lengua, etc.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Maneja diccionarios 

digitales

▪ LCLB2.4.3.  Conoce

el  funcionamiento

de  bibliotecas

(escolares,  locales,

etc.)  y  de

bibliotecas

digitales,  y  es

capaz  de  solicitar

autonomamente

libros, …

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Uno por trimestre.

Par�cipa en la 

elaboración de 

proyectos mul�media.

Realización de 

proyectos.

Realización de 

esquemas▪ LCLB2.5.1.  Aplica

técnicas  diversas

para  plani�car  sus

1ª, 2ª y 3ª evaluación. Plani�ca sus trabajos.
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escritos

(esquemas,

árboles,  mapas

conceptuales etc.).

Todas las unidades.

Creación de 

textos.

Transformación de

textos.

Creación de 

textos.

Revisión de textos.

Ejercicios de 

análisis  de la 

cohesión

▪ LCLB2.5.2.  Redacta

borradores  de

escritura.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Redacta borradores.

▪ LCLB2.5.3.  Escribe

textos  en

diferentes soportes

usando  el  registro

adecuado,

organizando  las

ideas con claridad,

enlazando

enunciados

secuencialmente

cohesionados,  y

respetando  las

normas grama�cais

y ortográ�cas. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Escribe textos en 

diferentes soportes 

con coherencia y 

cohesión.

▪ LCLB2.5.4. Revisa el

texto  en  varias

fases  para  aclarar

problemas  con  el

contenido  (ideas,

estructura,  etc.)  o

con  la  forma

(puntuación,

ortograDa,

gramá�ca  y

presentación).

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Corrige el contenido y 

la forma de sus 

escritos.

▪ LCLB2.5.5.  Evalúa,

u�lizando guías, su

propia  producción

escrita  y  la  de

los/de  las

suyos/sus

compañero/as.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza guías para la 

corrección de escritos.

▪ LCLB2.5.6.

Reescribe  textos

propios  y  ajenos

aplicando  las

propuestas  de

avance  que  se

deducen  de  la

evaluación  de  la

producción escrita.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Reescribe textos
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Resúmenes

Realización de 

esquemas y 

mapas 

conceptuales.

Redacción de 

textos y trabajos.

Creación de textos

Par�cipación en 

redes sociales con 

�n educa�vo.

▪ LCLB2.6.1.  Redacta

con  claridad  y

corrección  textos

propios  de  los

ámbitos  personal,

educa�vo,  social  y

laboral.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

 Redacta con claridad y

corrección textos 

propios de dis�ntos 

ámbitos.

▪ LCLB2.6.2.  Redacta

con  claridad  y

corrección  textos

narra�vos,

descrip�vos,

instruc�vos,

exposi�vos  y

argumenta�vos,

adecuándose  a  los

rasgos  propios  de

la  �pología

seleccionada.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

▪ LCLB2.6.3.  U�liza

variados

organizadores

textuais  en  sus

escritos. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza marcadores 

textuales.

▪ LCLB2.6.4.  Resume

el  contenido  de

cualquier  �po  de

texto,  recogiendo

las  ideas

principales  con

celherencia  y

cohesión  y

expresándolas  con

un  es�lo  propio,

evitando

reproducir

literalmente  las

pala brasdel texto.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Resume textos.

▪ LCLB2.6.5.  Realiza

esquemas y mapas

conceptuales  que

estructuren  el

contenido  de  los

textos trabajados.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Realiza esquemas y 

mapas conceptuales.

▪ LCLB2.6.6.  Explica

por  escrito  el

signi�cado  de  los

elementos  visuales

que  puedan

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Explica los elementos 

visuales que aparecen 

en los escritos.
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aparecer  nos

textos  (grá�cas,

imágenes, etc.).

▪ LCLB2.7.1.  Produce

textos  diversos

reconociendo en la

escritura  el

instrumento que es

capaz  de organizar

su pensamiento.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Reconoce la escritura 

como el instrumento 

para organizar su 

pensmiento.

▪ LCLB2.7.2.  U�liza

en  sus  escritos

palabras  propias

del nivel formal de

la  lengua  que

incorpora  a  su

repertorio léxico, y

reconoce  la

importancia  de

enriquecer  su

vocabulario  para

expresarse

oralmente  y  por

escrito  con

exac�tud  y

precisión.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal.

▪ LCLB2.7.3. Valora e

incorpora

progresivamente

una  ac�tud

crea�va  ante  la

lectura  y  la

escritura.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Tiene una ac�tud 

posi�va ante la 

escritura crea�va.

LCLB2.7.4.  Conoce  y

u�liza

herramientas de la

tecnologías  de  la

información y de la

comunicación,

par�cipando,

intercambiando

opiniones,

comentando  y

valorando  escritos

ajenos,  o

escribindo y dando

a  conocer  sus

propios.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza las 

herramientas de la 

tecnología de la 

comunicación
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua

▪ LCLB3.1.1.  Explica

los  valores

expresivos  que

adquieren  algunos

adje�vos,

determinantes  y

pronombres  en

relación  con  la

intención

comunica�va  del

texto  donde

aparecen..

1ªevaluación.

Unidad 1, 2 y 3.

Iden��ca los adje�vos,

determinantes y 

pronombres y algunos 

de sus valores.

Ejerciccios escritos

Pruebas escritas

Ejercicios escritos

Pruebas escritas

Segmentación de 

palabras.

De�nición de 

palabras

Transformación de

oraciones.

Ejercicios escritos

Análisis de 

oraciones

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas escritas.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

▪ LCLB3.2.1.

Reconoce y explica

los  valores

expresivos  que

adquieren  las

formas verbales en

relación  con  la

intención

comunica�va  del

texto  en  de

aparecen..

2ª evaluación.

Unidad 4 y 5.

Conoce los �empos 

verbales

▪ LCLB3.3.1.

Reconoce  los

procedimientos

para  la  formación

de palabras nuevas

y  explica  el  valor

signi�clatuvo  de

los pre�jos y de los

su�jos.

3º evaluación.

Unidad 6.

Reconoce los 

elementos que forman 

las palabras.

▪ LCLB3.3.2.  Forma

sustan�vos,

adje�vos,  verbos  y

adverbios  a  par�r

de otras categorías

grama�cais,

u�lizando  diversos

procedimientos

lingüís�cos.

1ª y ª evaluación.

Unidades 1,2, 3, 4 y 5.

Reconoce los 

sustan�vos, adje�vos, 

verbos y adverbios.

▪ LCLB3.3.3.  Conoce

el signi�cado de los

principales  pre�jos

y  su�jos  de origen

3º evaluación.

Unidad 6.

Conoce los principales 

pre�jos y su�jos 

griegos.
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grecola�na  y  los

u�liza para deducir

el  signi�cado  de

palabras

desconocidas..

Transformación de

oraciones.

Ejercicios escritos.

Corrección de sus 

propias 

producciones

Redacción de 

textos.

Comentario de 

textos

Redacción de 

textos y trabajos.

Exposiciones 

orales

Ejercicios escritos.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Rúbricas.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas escritas.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

▪ LCLB3.4.1.  Explica

todos  los  valores

expresivos  de  las

palabras  que

guardan  relación

con  la  intención

comunica�va  del

texto  donde

aparecen.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Explica algunos valores

expresivos fácilmente 

reconocibles.

▪ LCLB3.4.2.  Explica

con  precisión  el

signi�cado  de

palabras,  y  usa  la

acepción adecuada

en  relación  al

contexto  en  que

aparecen.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Explica el signi�cado 

de las palabras en 

relación al contexto.

▪ LCLB3.5.1.  U�liza

los  diccionarios  y

otras  fuentes  de

consulta en papel y

formato  digital,

resuelve

e�cazmente  sus

dudas sobre el uso

correcto  de  la

lengua  y  progresa

en  el  aprendizaje

autónoma.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza diccionarios en 

dis�ntos formatos.

▪ LCLB3.6.1.

Transforma  y

amplía  oraciones

símples  en

oraciones

compuestas,

usando  conectores

y  otros

precedimientos  de

relievo  para  evitar

repe�ciones.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades 

1,2,3, 4, 5 y 6

Transforma  oraciones.

▪ LCLB3.6.2.

Reconoce  la

palabra  nuclear

que  organiza

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades 

Analiza sintagmas.
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sintác�camente  y

semán�camente

un  enunciado,  así

como  los

elementos  que  se

agrupan  alrededor

de ella.

1,2,3, 4, 5 y 6

Exposiciones 

orales.

Creación de 

textos.

Elaboración de 

proyectos.

coevaluación.

Rúbricas

.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

▪ LCLB3.6.3.

Reconoce  la

equivalencia

semán�ca  y

funcional  entre  el

adje�vo,  el

sustan�vo  y

algunos  adverbios

con  oraciones  de

rela�vo,

sustan�vas  y

adverbiales

respec�vamente,

transformando  y

ampliando

adje�vos,

sustan�vos  y

adverbios  en

oraciones

subordinadas  e

incluyéndolas

como

cons�tuyentes  de

otra oración..

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Unidades 3,4,5 y 6.

Transforma 

sustan�vos, adje�vos y

adverbios en 

oraciones.

▪ LCLB3.6.4.  U�liza

de  forma

autónoma  textos

de la vida co�diana

para  la

observación,

reIexión  y

explicación

sintác�ca.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades 

1,2,3, 4, 5 y 6

▪ LCLB3.7.1.  Revisa

sus  discursos

orales  y  escritos

aplicando

correctamente  las

normas

ortográ�cas  y

grama�cales,

reconociendo  su

valor  social  para

obtener  una

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Revisa y mejora su 

discurso.
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comunicación

e�ciente.

Corrección de sus 

propios trabajos

Corrección de sus 

propios trabajos

▪ LCLB3.8.1.

Iden��ca  y  explica

las  estructuras  de

los  géneros

textuales,  con

especial atención a

las  expresivas  y

argumenta�vas,  y

las  u�liza  en  las

propias

producciones

orales y escritas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Iden��ca las 

estructuras de los 

dis�ntos géneros 

textuales.

▪ LCLB3.8.2.  Conoce

los elementos de la

situación

comunica�va  que

determinan  los

usos  lingüís�cos

(tema,  propósito,

des�natario,

género  textual,

etc.).

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Conoce los elementos 

de la situación 

lingüís�ca que 

determinan los usos 

lingüís�cos.

▪ LCLB3.8.3.

Describe los rasgos

lingüís�cos  más

sobresalientes  de

textos exposi�vos y

argumenta�vos,

relacionándolos

con  la  intención

comunica�va  y  el

contexto en que se

producen.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Unidades 1,2,3, 4, 5 y 

6

Comenta los rasgos 

lingüís�cos de textos 

sencillos.

▪ LCLB3.8.4.

Reconoce  en  un

texto  los

procedementos

lingüís�cos  para  la

expresión  de  la

subjec�vidad, y los

u�liza  en  las

produciones

propias.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades .

Reconoce en un texto 

los procedementos 

lingüís�cos para la 

expresión de la 

subjec�vidad, y los 

u�liza en las 

produciones propias

▪ LCLB3.9.1.

Reconoce  y  u�liza

la sus�tución léxica

como  un

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades .

U�liza la sus�tución 

léxica como 

mecanismo de la 
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procedimiento  de

cohesión textual.

cohesión.

▪ LCLB3.9.2.

Iden��ca, explica y

usa  dis�ntos  �pos

de  conectores  de

causa,

consecuencia,

condición  e

hipótesis, así como

los  mecanismos

grama�cais  y

léxicos  de

referencia  interna

que  proporcionan

cohesión  a  un

texto.

3ª evaluación.

 Unidad 6.

▪ LCLB3.10.1.

Reconoce  los

registros

lingüís�cos  en

textos  orales  o

escritos en función

de  la  intención

comunica�va  y  de

su uso social.

1ª evaluación.

Unidad 1.

Reconoce los dis�ntos 

registros lingüís�cos.

▪ LCLB3.10.2.  Valora

la  importancia  de

u�lizar   el  registro

adecuado  la  cada

situación

comunica�vana,  y

lo  aplica  en   sus

discursos  orales  y

escritos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Valora la importancia 

del uso del registro 

lingüís�co adecuado.

▪ LCLB3.11.1.

Par�cipa  en

proyectos

(elaboración  de

materiales

mul�media,

folletos,  carteles,

reseña sobre libros

y  películas,  obras

de  teatro,  etc.)  en

los  que  se  u�lizan

varias  lenguas  y

relacionándolas

con los e lementos

transversais, evita

1ª, 2ª y 3ª evaluación. Par�cipa el al 

elaaboración de 

proyectos.
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estereo�pos

lingüís�cos  o

culturales, y valora

las  competencias

que  posee  como

persona

plurilingüe.

▪ LCLB3.12.1.  U�liza

los  conocimientos

lingüís�cos   del

ámbito  contextual,

textual, oracional y

de  la  palabra

desarrollandolos

en el curso en una

de  las  lenguas,

para  mejorar  la

comprensión  y  la

producción  de los

textos  trabajados

en  cualquiera  de

las otras.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

U�liza sus 

conocimientos 

lingúís�cos para 

mejorar sus 

producciones.

Bloque 4. Educación literaria.

▪ LCLB4.1.1.  Lee  y

comprende con un

grado creciente de

interés  y

autonomía  obras

literarias  próximas

a  a sus gustos y a

sus a�ciones.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Lee y comprende con 

un grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

próximas a  a sus 

gustos y a sus 

a�ciones.

Redacción de 

comentario de 

textos literarios 

sencillos.

Lectura de textos

Lectura de libros:

Selección de 

Leyendas de 

Bécquer (1ª Ev.)

Elección libre de 

dos libros  de una 

lista de lecturas 

(2ª y 3ª Ev.)

Análisis e 

interpretación de 

textos literarios

Comentario de 

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Pruebas escritas.

Ac�vidades de �po 

colabora�vo.

Autoevaluación y 

coevaluación.

▪ LCLB4.1.2.  Valora

alguna de las obras

de  lectura  libre,

resumiendo  el

contenido,

explicando  los

aspectos  que  más

le   llamaron  la

atención y lo que la

lectura  le  aportó

cómo  experiencia

personal. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Valora las obras de 

lectura libre.

▪ LCLB4.1.3.

Desarrolla

progresivamente

su  propio  criterio

esté�co

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Desarrolla su propio 

criterio esté�co 

persiguiendo el placer 

por la lectura.

       Páxina 53 de 85



IES CHAN DO MONTE

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CURSO 2022-2023

persiguiendo cómo

única  �nalidad  el

placer  por  la

lectura.

textos

Redacción de 

comentario de 

textos literarios 

sencillos.

Lectura de textos

Análisis e 

interpretación de 

textos literarios-

Comentario de 

textos

Elaboración de 

proyectos

Exposiciones 

orales

Videocrí�cas

Análisis e 

interpretación de 

textos literarios-

.Pruebas escritas

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Rúbricas

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

Observación sistemá�ca de la 

par�cipación del alumno en 

ac�vidades orales 

espontáneas.

Observación sistemá�ca del 

trabajo del alumno.

▪ LCLB4.2.1.

Desarrolla

progresivamente la

capacidad  de

reIexión

observando,

analizando  y

explicando  la

relación  existente

entre

manifestacións

ar6s�cas  de  todas

las épocas (música,

pintura, cine, etc.).

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades de 

literatura.

Desarrolla la capacidad

de reIexión analizando

la relación entre 

dis�ntas artes.

▪ LCLB4.2.2.

Reconoce  y

comenta  el

mantenimiento  o

la  evolución   de

personajes-�po,

temas y formas a lo

largo  de  los

diversos  períodos

histórico-literarios,

hasta la actualidad.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades de 

literatura.

 Reconoce y comenta 

el mantenimiento o la 

evolución  de 

personajes-�po, temas

y formas a lo largo de 

los diversos períodos 

histórico-literarios, 

hasta la actualidad.

▪ LCLB4.2.3.

Compara  textos

literarios  y  piezas

de  los  medios  de

comunicación  que

respondan  a  un

mismo  tópico,

observando,

analizando  y

explicando  los

puntos  de  vista

segun el  medio,  la

época o la cultura,

y  valorando  y

cri�cando  lo  que

lee o ve.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades de 

literatura.

Compara textos 

literarios sobre el 

mismo tema.

▪ LCLB4.3.1.  Habla

en  la  clase  de  los

libros  y  comparte

sus  impresiones

con  los/con  las

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Muestra su impresión 

sobre las lecturas.
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compañeros/las.

Comentario de 

textos

Elaboración de 

proyectos

Exposiciones 

orales

Videocrí�cas

Rúbricas.

Rúbricas.

▪ LCLB4.3.2.  Trabaja

en  equipo

determinados

aspectos  de  las

lecturas

propuestas  o

seleccionadas   por

los  alumnos,

inves�gando  y

experimentando

de  forma

progresivamente

autónoma.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Trabaja en equipo 

sobre las lecturas.

▪ LCLB4.3.3.  Lee  en

voz  alta,

modulando  la voz,

apoyándose  en

elementos  de  la

comunicación  no

verbal  y

potenciando  la

expresividade

verbal.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Lee en voz alta con la 

entonación adecuada.

▪ LCLB4.3.4.

Drama�za

fragmentos

literarios  breves

desarrollando

progresivamente la

expresión  corporal

como

manifestación  de

sen�mentos  y

emociones,

respetando  las

producciones  de

las personas.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Drama�za fragmentos 

breves.

▪ LCLB4.4.1.  Lee  y

comprende  una

selección de textos

literarios

representa�vos  de

la  literatura  desde

el  siglo  XVlll  a

nuestros  días,

iden��cando   el

tema,  resumiendo

su  contenido  e

interpretandoel

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

. Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios 

representa�vos de la 

literatura desde el siglo

XVlll a nuestros días, 

iden��cande el tema, 

resumiendo su 

contenido e interpre 

tandoel lenguaje 

literario.
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lenguaje literario.

▪ LCLB4.4.2.  Expresa

la relación entre el

contenido  de  la

obra,  la  intención

del/de la autor/la y

el  contexto,  y  el

mantenimiento  de

temas  y  formas,

emi�endo  juízos

personales

razonándolos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Expresa juicios 

razonados sobre la 

relación entre el 

contenido de una obra 

y su contexto.

▪ LCLB4.5.1.  Redacta

textos  personales

de  intención

literaria a par�r de

modelos  dados,

siguiendo  las  con

convenciones  del

género  y  con

intención  lúdica  y

crea�va.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Redacta textos 

personales de 

intención literaria a 

par�r de modelos 

dados.

▪ LCLB4.5.2.

Desarrolla  el  gusto

por  la  escritura

como  instrumento

de  comunicación

capaz  de  analizar

sus  propios

sen�mientos.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Desarrolla el gusto por 

la literatura.

▪ LCLB4.6.1.

Consulta  y  cita

adecuadamente

varias  fuentes  de

información  para

desarrollar  por

escrito,  con  rigor,

claridad  y

coherencia,  un

tema

relacionandolo con

el  currículo  de

Literatura.

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Cita sus fuentes de 

información.

▪ LCLB4.6.2.

Aportación  en  sus

trabajos  escritos  u

orales conclusiones

y  puntos  de  vista

personales  y

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades.

Aporta punto de vista 

personales y crí�cos en

sus trabajos.
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crí�cos  sobre  las

obras  literarias,

expresándose  con

rigor,  claridad  y

coherencia.

▪ LCLB4.6.3.  U�liza

recursos  variados

de  las  tecnologías

de la información y

comunicación en la

realizacióntrabajos

educa�vos. 

1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Todas las unidades .

U�liza dis�ntos 

recursos tecnológicos.

La temporalización de las unidades será la siguiente:

• Primera evaluación: UNIDADES 1, 2, 3; 8 y 9

• Segunda evaluación: UNIDADES 4; 10, 11, 12 y 13

• Tercera evaluación: UNIDADES 5, 6 y 7; 14 y 15.
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4.3 Relación de aspectos curriculares para 2º Bacharelato

Lingua Castelá e Literatura II 2º de bacharelato

Obx. Con!dos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Competencias

clave
Termporalización (*)

% en

curso

Procedementos e

instrumentos de avaliación

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

• h • B1.1. Comunicación 

oral non espontánea 

nos ámbitos 

educa�vo, 

xornalís�co, 

profesional e 

empresarial. A súa 

caracterización.

• B1.1. Escoitar de forma 

ac�va e analizar textos 

orais argumenta�vos e 

exposi�vos procedentes 

dos ámbitos educa�vo, 

xornalís�co, profesional e 

empresarial, iden�$cando 

os trazos propios do seu 

xénero, relacionando os 

aspectos formais do texto 

coa intención comunica�va

do emisor e co resto dos 

factores da situación 

comunica�va.

• LCL2B1.1.1. Recoñece as formas de organización 

do con�do nunha argumentación oral, 

analizando os recursos verbais e non verbais 

empregados polo emisor e valorándoos en 

función dos elementos da situación 

comunica�va.

• Recoñece as formas de organización do 

con�do nunha argumentación oral.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Par�cipación na aula

• Comentario de vídeo

• Observación e toma de 

notas

• LCL2B1.1.2. Analiza os recursos verbais e non 

verbais presentes en textos orais argumenta�vos 

e exposi�vos procedentes dos ámbitos educa�vo,

xornalís�co, profesional e empresarial, 

relacionando os aspectos formais e expresivos 

coa intención do emisor, o xénero textual e o 

resto dos elementos da situación comunica�va.

• Recoñece  os recursos verbais e non 

verbais presentes en textos orais 

argumenta�vos e exposi�vos procedentes 

dos ámbitos educa�vo, xornalís�co, 

profesional e empresarial, relacionando os 

aspectos formais e expresivos coa 

intención do emisor, o xénero textual e o 

resto dos elementos da situación 

comunica�va.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Comentario de texto

• Rúbrica

• d

• e

• g

• B1.1. Comunicación 

oral non espontánea 

nos ámbitos 

educa�vo, 

xornalís�co, 

profesional e 

empresarial. A súa 

caracterización.

• B1.2. Sinte�zar o con�do 

de textos exposi�vos e 

argumenta�vos orais do 

ámbito educa�vo 

(conferencias e mesas 

redondas), diferenciando a

información relevante e 

accesoria, e u�lizando a 

escoita ac�va como un 

medio de adquisición de 

coñecementos.

• LCL2B1.2.1. Sinte�za por escrito o con�do de 

textos orais argumenta�vos e exposi�vos 

procedentes dos ámbitos educa�vo, xornalís�co, 

profesional ou empresarial, discriminando a 

información relevante.

• Resume por escrito un texto oral 

argumenta�vo, profesional ou empresarial.

• CAA • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Esquemas

• Resumos

• d

• e

• B1.2. Comprensión e

produción de textos 

orais procedentes 

• B1.3. Extraer información 

de textos orais 

xornalís�cos e publicitarios

• LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros 

e audiovisuais, iden�$cando a información e a 

persuasión, recoñecendo os elementos que 

• Interpreta de forma crí�ca textos 

publicitarios.

• CSC • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Traballo inves�gación

• Rúbrica
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• g dos medios de 

comunicación social: 

xéneros informa�vos

e de opinión. 

Publicidade.

procedentes dos medios 

de comunicación social, 

recoñecendo a intención 

comunica�va, o tema, a 

estrutura e o con�do, 

iden�$cando os trazos 

propios do xénero 

xornalís�co e os recursos 

verbais e non verbais 

u�lizados, e valorando de 

forma crí�ca a súa forma e 

o seu con�do.

u�liza o emisor para seducir o receptor, 

valorando cri�camente a súa forma e o seu 

con�do, e rexeitando as ideas discriminatorias.

• a

• b

• c

• d

• e

• g

• h

• m

• B1.3. Presentación 

oral: plani$cación, 

documentación, 

avaliación e mellora.

• B1.4. Realizar unha 

presentación educa�va 

oral sobre un tema 

controver�do, 

contrapondo puntos de 

vista enfrontados, 

defendendo unha opinión 

persoal con argumentos 

convincentes e u�lizando 

as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para a súa 

realización, avaliación e 

mellora.

• LCL2B1.4.1. Plani$ca, realiza e avalía 

presentacións educa�vas orais de forma 

individual ou en grupo sobre un tema polémico 

de carácter educa�vo ou da actualidade social, 

cien9$ca ou cultural, analizando posturas 

enfrontadas e defendendo unha opinión propia 

mediante argumentos convincentes.

• Plani$ca, realiza e avalía presentacións 

educa�vas orais de forma individual ou en 

grupo sobre un tema polémico de carácter 

educa�vo ou de actualidade.

• CCL

• CSC

• 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exposición de traballo de 

inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B1.4.2. Compila información e apoios 

audiovisuais ou grá$cos, consultando fontes de 

información diversa e u�lizando correctamente 

os procedementos de cita.

• Recompila información con apoio 

audiovisual.

• U�liza correctamente os procedementos 

de cita.

• CD • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exposición de traballo de 

inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B1.4.3. Clasi$ca e estrutura a información 

ob�da, elaborando un guión da presentación.

• Elabora un guión para a presentación. • CMCCT • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exposición de traballo de 

inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B1.4.4. Exprésase oralmente con claridade, 

precisión e corrección, axustando a súa actuación

verbal e non verbal ás condicións da situación 

comunica�va, e u�lizando os recursos expresivos 

propios do rexistro formal.

• Exprésase oralmente con claridade e 

precisión.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exposición de traballo de 

inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B1.4.5. Avalía as súas presentacións orais e 

as dos/das seus/súas compañeiros/as, 

detectando as di$cultades estruturais e 

expresivas, e deseñando estratexias para 

mellorar as súas prác�cas orais e progresar na 

• Avalía as presentacións dos compañeiros 

de forma obxec�va.

• CAA • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exposición de traballo de 

inves�gación

• Rúbrica
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aprendizaxe autónoma.

• Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

• h

• l

• B2.1. Comunicación 

escrita nos ámbitos 

educa�vo, 

xornalís�co, 

profesional e 

empresarial: 

elementos; xéneros 

textuais.

• B2.2. Análise e 

comentario de textos

escritos do ámbito 

educa�vo.

• B2.1. Comprender e 

producir textos exposi�vos 

e argumenta�vos propios 

dos ámbitos educa�vo, 

xornalís�co, profesional ou

empresarial, iden�$cando 

a intención do emisor, 

resumindo o seu con�do, 

diferenciando a idea 

principal e explicando o 

modo de organización.

• LCL2B2.1.1. Comprende o sen�do global de 

textos escritos de carácter exposi�vo e 

argumenta�vo propios dos ámbitos educa�vo, 

xornalís�co, profesional ou empresarial, 

iden�$cando a intención comunica�va do emisor

e a súa idea principal.

• Iden�$ca o tema dun texto exposi�vo ou 

argumenta�vo.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Comentario de texto

• Rúbrica

• Proba escrita

• LCL2B2.1.2. Sinte�za textos de carácter 

exposi�vo e argumenta�vo propios dos ámbitos 

educa�vo, xornalís�co, profesional ou 

empresarial, diferenciando as ideas principais e 

as secundarias.

• Realiza un resumo. • CAA • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Esquema

• Resumo

• LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura de textos 

exposi�vos e argumenta�vos procedentes dos 

ámbitos educa�vo, xornalís�co, profesional ou 

empresarial, iden�$cando os �pos de conectores

e organizadores da información textual.

• Analiza os trazos lingüís�cos e a estrutura 

de textos exposi�vos e argumenta�vos.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Comentario de texto

• Rúbrica

• Proba escrita

• LCL2B2.1.4. Produce textos exposi�vos e 

argumenta�vos propios usando o rexistro 

adecuado á intención comunica�va, organizando 

os enunciados en secuencias lineais 

cohesionadas e respectando as normas 

ortográ$cas e grama�cais, e revisa a súa 

produción escrita para mellorala.

• Escribe textos exposi�vos usando o rexistro

adecuado.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Comentario de texto

• Rúbrica

• Proba escrita

• b

• h

• l

• B2.3. Plani$cación, 

realización, revisión 

e mellora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

sociais e educa�vos.

• B2.2. Escribir textos 

exposi�vos e 

argumenta�vos propios do

ámbito educa�vo con rigor,

claridade e corrección, 

empregando argumentos 

adecuados e convincentes, 

e axustando a súa 

expresión á intención 

comunica�va e ao resto 

• LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do 

currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográ$ca e grama�cal, aplicando os 

coñecementos grama�cais e pragmá�cos, para 

mellorar a expresión escrita.

• Aplica os seus coñecementos grama�cais e

pragmá�cos á hora de redactar un tema do

currículo.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Proba escrita

• LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a

súa expresión ás condicións da situación 

comunica�va (tema, ámbito discursivo, �po de 

des�natario, xénero textual, etc), empregando os

recursos expresivos propios do rexistro formal e 

• Escribe con adecuación á situación 

comunica�va propia do rexistro formal.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Creación de textos

• Rúbrica

• Proba escrita
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das condicións da situación

comunica�va.

evitando o uso de coloquialismos.

• LCL2B2.2.3. Avalía as súas propias producións 

escritas e as dos/das seus/súas compañeiros/as, 

recoñecendo as di$cultades estruturais e 

expresivas, recorrendo a obras de consulta tanto 

impresas como dixitais para a súa corrección, e 

deseñando estratexias para mellorar a súa 

redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma.

• Avalía con obxec�vidade as producións dos

compañeiros/as.

• CAA • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Creación de textos

• Rúbrica

• Proba escrita

• Corrección de exercicios na

clase

• b

• e

• h

• B2.3. Plani$cación, 

realización, revisión 

e mellora de textos 

escritos de 

diferentes ámbitos 

sociais e educa�vos.

• B2.3. Realizar traballos 

educa�vos individuais ou 

en grupo sobre temas 

polémicos do currículo ou 

da actualidade social, 

cien9$ca ou cultural, 

plani$cando a súa 

realización, contrastando 

opinións enfrontadas, 

defendendo unha opinión 

persoal e u�lizando as 

tecnoloxías da información

e da comunicación para a 

súa realización, avaliación 

e mellora.

• LCL2B2.3.1. Realiza traballos educa�vos 

individuais e en grupo sobre un tema 

controver�do do currículo ou da actualidade 

social, cultural ou cien9$ca, plani$cando a súa 

realización, $xando os seus propios obxec�vos, 

contrastando posturas enfrontadas, e 

organizando e defendendo unha opinión propia 

mediante dis�ntos �pos de argumentos.

• Realiza traballos educa�vos individuais e 

en grupo sobre un tema controver�do.

• CSIEE • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Traballo de inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B2.3.2. U�liza as tecnoloxías da información 

e da comunicación para documentarse, 

consultando fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e organizando a 

información relevante mediante $chas-resumo.

• U�liza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para documentarse, 

consultando fontes diversas, avaliando, 

contrastando, seleccionando e organizando

a información relevante.

• CD • 1ª, 2ª e 3ª • 2% • Exercicios

• Traballo de inves�gación

• Rúbrica

• LCL2B2.3.3. Respecta as normas de presentación 

de traballos escritos: organización en epígrafes, 

procedementos de cita, notas a pé de páxina, 

bibliograEa…

• Respecta as normas de presentación de 

traballos escritos: organización en 

epígrafes e bibliograEa.

• Coñece os procedementos de cita e notas 

a pé.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª • 2% 1.Traballo de inves�gación

2.Rúbrica

•

b➢

•

e➢

•

g➢

•

h➢

• B2.1. ➢

Comunicación 

escrita nos ámbitos 

educa�vo, 

xornalís�co, 

profesional e 

empresarial: 

elementos; xéneros 

textuais.

• B2.2. Análise➢

• B2.4. Analizar textos 

escritos argumenta�vos e 

exposi�vos propios dos 

ámbitos educa�vo, 

xornalís�co, profesional ou

empresarial, iden�$cando 

os seus trazos formais 

caracterís�cos e 

relacionando as súas 

caracterís�cas expresivas 

• LCL2B2.4.1. Describe os trazos morfosintác�cos, 

léxico-semán�cos e pragmá�co-textuais 

presentes nun texto exposi�vo ou argumenta�vo 

procedente dos ámbitos educa�vo, xornalís�co, 

profesional ou empresarial, u�lizando a 

terminoloxía grama�cal adecuada e pondo de 

manifesto a súa relación coa intención 

comunica�va do emisor e cos trazos propios do 

xénero textual.

• Comenta os trazos morfosintác�cos, léxico-

semán�cos e pragmá�co-textuais 

presentes nun texto exposi�vo ou 

argumenta�vo.

• CCL • 1ª, 2ª e 3ª

• UD 5

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

       Páxina 61 de 85



IES CHAN DO MONTE
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CURSO 2022- 2023

e comentario de 

textos escritos do 

ámbito educa�vo.

coa intención comunica�va

e co resto dos elementos 

da situación comunica�va.

▪ LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e u�liza os 

recursos grama�cais (subs�tución pronominal, 

uso reiterado de determinadas estruturas 

sintác�cas, correlación temporal, etc.) e léxico-

semán�cos (subs�tución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteracións léxicas, 

etc.) que proporcionan cohesión aos textos 

escritos.

▪ Recoñece e emprega os principais 

mecanismos da cohesión.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os 

procedementos de cita (es�lo directo, indirecto 

ou indirecto libre, e cita encuberta) presentes en 

textos exposi�vos e argumenta�vos, así como a 

súa función no texto.

▪ U�liza correctamente os procedementos 

de cita.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

• Bloque 3. Coñecemento da lingua

▪ d

▪ e

▪ B3.1. Análise e 

explicación do léxico 

castelán e dos 

procedementos de 

formación.

▪ B3.1. Recoñecer e explicar 

o proceso de formación 

das palabras en español, 

aplicando os 

coñecementos adquiridos 

para a mellora, a 

comprensión e o 

enriquecemento do 

vocabulario ac�vo.

▪ LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de 

formación das palabras diferenciando entre raíz e

a$xos, e explicando o seu signi$cado.

▪ Segmenta e clasi$ca correctamente as 

palabras iden�$cando os seus 

cons�tuíntes.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 2

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B3.1.2. Recoñece e explica a procedencia 

grecola�na de grande parte do léxico español e 

valora o seu coñecemento para a dedución do 

signi$cado de palabras descoñecidas.

▪ Recoñece as raíces pre$xas e su$xas máis 

habituais de orixe grecola�na.

▪ CAA ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 2

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ e ▪ B3.2. Substan�vo: 

caracterización 

morfolóxica, 

sintác�ca e 

semán�ca.

▪ B3.3. Adxec�vo: 

caracterización 

morfolóxica, 

sintác�ca e 

semán�ca.

▪ B3.4. Verbo: Iexión 

verbal; perífrase 

verbal.

▪ B3.2. Recoñecer e 

iden�$car os trazos 

caracterís�cos das 

categorías grama�cais, e 

explicar os seus usos e 

valores nos textos.

▪ LCL2B3.2.1. Iden�$ca e explica os usos e os 

valores das categorías grama�cais, en relación 

coa intención comunica�va do emisor, coa 

�poloxía textual seleccionada e con outros 

compoñentes da situación comunica�va 

(audiencia e contexto).

▪ Iden�$ca e explica o uso e os valores das 

categorías grama�cais en función da 

�poloxía textual.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 1

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía 

adecuados en contextos comunica�vos que 

esixen un uso formal e especializado da lingua, 

evitando o uso de coloquialismos, imprecisións 

ou expresións clixé.

▪ Selecciona o léxico e a terminoloxía 

adecuados en contextos comunica�vos 

que esixen un uso formal e especializado 

da lingua, evitando o uso de 

coloquialismos, imprecisións ou expresións

clixé.

▪ CSC ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ Comentarios de texto

▪ Rúbrica
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▪ B3.5. Pronome: 

�poloxía e valores 

grama�cais.

▪ B3.6. Determinantes:

�poloxía e usos.

▪ B3.7. 

Recoñecemento das 

diferenzas entre 

pronomes e 

determinantes: 

relacións 

grama�cais.

▪ B3.8. Adverbio: 

�poloxía e valores 

grama�cais.

▪ B3.9. Preposicións, 

conxuncións e 

interxeccións: 

�poloxía e valores 

grama�cais.

▪ d

▪ e

▪ B3.10. Observación, 

reIexión e 

explicación do 

signi$cado das 

palabras. Denotación

e connotación.

▪ B3.3. Iden�$car e explicar 

os niveis de signi$cado das 

palabras ou expresións en 

función da intención 

comunica�va do discurso 

oral ou escrito en que 

aparecen.

▪ LCL2B3.3.1. Explica con propiedade o signi$cado 

de palabras ou expresións, diferenciando o seu 

uso denota�vo e connota�vo, e relacionándoo 

coa intención comunica�va do emisor.

▪ De$ne sen di$cultade o signi$cado de 

palabras e expresións.

▪ Recoñece o signi$cado denota�vo e 

connota�vo das palabras.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 3

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as 

relacións semán�cas entre as palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e 

homonimia) como procedemento de cohesión 

textual.

▪ Iden�$ca as relacións semán�cas entre as 

palabras.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 3

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ d

▪ e

▪ B3.11. Observación, 

reIexión e 

explicación das 

estruturas sintác�cas

simples e complexas.

Conexións lóxicas e 

semán�cas nos 

▪ B3.4. Observar, reIexionar 

e explicar as estruturas 

sintác�cas dun texto, 

sinalando as conexións 

lóxicas e semán�cas que se

establecen entre elas.

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintác�cas e 

explica a relación funcional e de signi$cado que 

establecen co verbo da oración principal, 

empregando a terminoloxía grama�cal adecuada.

▪ Recoñece as estruturas sintác�cas das 

estruturas simples e complexas, e explica a 

relación funcional e de signi$cado que 

establecen co verbo.

▪ Emprega a terminoloxía sintác�ca 

adecuada.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 3

• 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas
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textos.

▪ d

▪ e

▪ B3.11. Observación, 

reIexión e 

explicación das 

estruturas sintác�cas

simples e complexas.

Conexións lóxicas e 

semán�cas nos 

textos.

▪ B3.12. Observación, 

reIexión e 

explicación das 

formas de 

organización textual 

de textos 

procedentes de 

diferentes ámbitos. 

Intertextualidade.

▪ B3.5. Aplicar os 

coñecementos sobre 

estruturas sintác�cas dos 

enunciados para a 

realización, a 

autoavaliación e a mellora 

de textos orais e escritos, 

tomando conciencia da 

importancia do 

coñecemento grama�cal 

para o uso correcto da 

lingua.

▪ LCL2B3.5.1. Enriquece os seus textos orais e 

escritos incorporando estruturas sintác�cas 

variadas e aplicando os coñecementos adquiridos

para a revisión e a mellora destes.

▪ Enriquece os seus textos orais e escritos 

incorporando estruturas sintác�cas 

variadas e aplicando os coñecementos 

adquiridos para a revisión e a  mellora 

destes.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os coñecementos adquiridos 

sobre as estruturas sintác�cas dos enunciados 

para a realización, autoavaliación e mellora dos 

propios textos orais e escritos, tomando 

conciencia da importancia do coñecemento 

grama�cal para o uso correcto da lingua.

▪ Aplica os coñecementos adquiridos sobre 

sintaxe ao seu uso da lingua.

▪ CSIEE ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

▪ d

▪ e

▪ m

▪ B3.13. Iden�$cación 

e uso dos recursos 

expresivos que 

marcan a 

obxec�vidade e a 

subxec�vidade.

▪ B3.14. Observación, 

reIexión e 

explicación da deíxe 

temporal, espacial e 

persoal.

▪ B3.6. Aplicar os 

coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua á 

comprensión, á análise e 

ao comentario de textos de

dis�nto �po procedentes 

dos ámbitos educa�vo, 

xornalís�co, profesional e 

empresarial, relacionando 

os usos lingüís�cos (marcas

de obxec�vidade e 

subxec�vidade; referencias

deíc�cas temporais, 

espaciais e persoais, e 

procedementos de cita) 

coa intención comunica�va

do emisor e o resto dos 

elementos da situación 

▪ LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza e explica as 

caracterís�cas lingüís�cas e os recursos 

expresivos de textos procedentes dos ámbitos 

educa�vo, xornalís�co, profesional e empresarial,

relacionando os usos lingüís�cos coa intención 

comunica�va do emisor e o resto dos elementos 

da situación comunica�va, e u�lizando a análise 

para afondar na comprensión do texto.

▪ Recoñece as caracterís�cas lingüís�cas dos 

textos e relaciónaos coa situación 

comunica�va.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

▪ LCL2B3.6.2. Aplica os coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua á comprensión, á 

análise e ao comentario de textos de dis�nto �po

procedentes dos ámbitos educa�vo, xornalís�co, 

profesional e empresarial, relacionando os usos 

lingüís�cos (marcas de obxec�vidade e 

subxec�vidade; referencias deíc�cas temporais, 

espaciais e persoais, e procedementos de cita) 

coa intención comunica�va do emisor e o resto 

dos elementos da situación comunica�va.

▪ Aplica os coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua á comprensión, á 

análise e ao comentario de textos.

▪ CSIEE ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica
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comunica�va. ▪ LCL2B3.6.3. Recoñece e explica os 

procedementos de inclusión do emisor e do 

receptor no texto.

▪ Recoñece e explica os procedementos de 

inclusión do emisor e do receptor no texto.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 1% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B3.6.4. Recoñece e explica as referencias 

deíc�cas, temporais, espaciais e persoais nos 

textos.

▪ Recoñece as referencias deíc�cas, 

temporais, espaciais e persoais nos textos

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Exercicios

▪ Probas escritas

▪ LCL2B3.6.5. Recoñece, explica e u�liza os 

procedementos de cita.

▪ Recoñece, explica e u�liza os 

procedementos de cita.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 1% ▪ Traballos de inves�gación

▪ Rúbrica

▪ LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios e 

alleos, recoñecendo e explicando as súas 

incorreccións (concordancias, réxime verbal, 

ambigüidades sintác�cas, coloquialismos, etc.), 

con criterios grama�cais e terminoloxía 

apropiada, co obxecto de mellorar a expresión 

escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma.

▪ Revisa e corrixe os seus textos. ▪ CAA ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

▪ Correción de exercicios

▪ e ▪ B3.12. Observación, 

reIexión e 

explicación das 

formas de 

organización textual 

de textos 

procedentes de 

diferentes ámbitos. 

Intertextualidade.

▪ B3.13. Iden�$cación 

e uso dos recursos 

expresivos que 

marcan a 

obxec�vidade e a 

subxec�vidade.

▪ B3.14. Observación, 

reIexión e 

explicación da deíxe 

temporal, espacial e 

persoal.

▪ B3.7. Explicar a forma de 

organización interna dos 

textos exposi�vos e 

argumenta�vos.

▪ LCL2B3.7.1. Recoñece, explica e u�liza en textos 

propios e alleos as formas de estruturar os textos

exposi�vos e argumenta�vos.

▪ Estrutura correctamente os seus textos 

exposi�vos e argumenta�vos.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 5 e UD 6

• 2% ▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

       Páxina 65 de 85



IES CHAN DO MONTE
DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CURSO 2022- 2023

▪ b

▪ d

▪ e

▪ B3.12. Observación, 

reIexión e 

explicación das 

formas de 

organización textual 

de textos 

procedentes de 

diferentes ámbitos. 

Intertextualidade.

▪ B3.8. ReIexionar 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 par�r de 

lecturas anteriores que se 

relacionan con el.

▪ LCL2B3.8.1. Expresa as súas experiencias de 

lectura de obras de diferente �po, xénero, etc., e 

as súas experiencias persoais en relación co novo 

texto, para chegar a unha mellor comprensión e 

interpretación deste.

▪ Expresa a súa opinión en relación coa 

interpretación dun texto.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Comentario de texto

▪ Rúbrica

▪ a

▪ e

▪ h

▪ B3.15. Coñecemento

e explicación do 

español actual. O 

español na rede. 

Situación do español

no mundo. O 

español de América.

▪ B3.9. Coñecer a situación 

do español no mundo, as 

súas orixes históricas e os 

seus trazos caracterís�cos, 

e valor as súas variantes.

▪ LCL2B3.9.1. Coñece a situación actual da lingua 

española no mundo diferenciando os usos 

especí$cos da lingua no ámbito dixital.

▪ Coñece a situación actual da lingua 

española no mundo.

▪ CSC ▪ 3ª

▪ UD 7

• 2% ▪ Comentario de textos

▪ Traballo de inves�gación

▪ Rúrica

▪ LCL2B3.9.2. Coñece as orixes históricas do 

español en América e as súas principais áreas 

xeográ$cas, recoñecendo nun texto oral ou 

escrito algúns dos trazos caracterís�cos e 

valorando as súas variantes.

▪ Recoñece os trazos caracterís�cos do 

español de América.

▪ CSC ▪ 3ª

▪ UD 7

• 1% ▪ Comentario de textos

▪ Traballo de inves�gación

▪ Rúrica

▪ i

▪ l

▪ B3.16. Par�cipación 

en proxectos 

(elaboración de 

materiais 

mul�media, folletos, 

carteis, recensións 

sobre libros e 

películas, etc.) nos 

que se u�licen varias

linguas, tanto 

curriculares como 

outras presentes no 

centro docente, e 

relacionados cos 

elementos 

transversais, 

evitando 

estereo�pos 

lingüís�cos ou 

▪ B3.10. Par�cipar en 

proxectos (elaboración de 

materiais mul�media, 

folletos, carteis, recensións

sobre libros e películas, 

etc.) nos que se u�licen 

varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro 

docente, e relacionados 

cos elementos 

transversais, evitando 

estereo�pos lingüís�cos ou

culturais.

▪ LCL2B3.10.1. Par�cipa en proxectos (elaboración 

de materiais mul�media, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e películas, obras de 

teatro, etc.) nos que se u�lizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita 

estereo�pos lingüís�cos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe.

▪ Elabora proxectos mul�media. ▪ CCL

▪ CAA

▪ 1ª, 2ª ou 3ª • 2% ▪ Traballos de inves�gación

▪ Rúbrica
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culturais.

▪ g

▪ h

▪ B3.17. Iden�$cación 

e progresiva 

u�lización dos 

coñecementos sobre

as linguas para 

desenvolver unha 

competencia 

comunica�va 

integrada.

▪ B3.11. ReIexionar sobre o 

sistema e as normas de 

uso das linguas, mediante 

a comparación e a 

transformación de textos, 

enunciados e palabras, e 

u�lizar estes 

coñecementos para 

solucionar problemas de 

comprensión e para a 

produción de textos.

▪ LCL2B3.11.1. U�liza os coñecementos lingüís�cos

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.

▪ U�liza os coñecementos lingüís�cos 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.

▪ CAA ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 2% ▪ Comentario de textos

▪ Traballos de inves�gación e

exposicións

▪ Rúbrica

▪ Probas escritas

▪ Listaxe de cotexo

• Bloque 4. Educación literaria

▪ d

▪ h

▪ i

▪ B4.1. Estudo 

cronolóxico das 

obras máis 

representa�vas da 

literatura en español 

do século XX ata os 

nosos días.

▪ B4.1. Coñecer os aspectos 

temá�cos e formais dos 

principais movementos 

literarios do século XX ata 

os nosos días, así como os 

autores e obras máis 

signi$ca�vos.

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con 

coherencia e corrección as caracterís�cas 

temá�cas e formais dos principais movementos 

do século XX ata os nosos días, mencionando os 

autores e obras máis representa�vas.

▪ Recoñece as caracterís�cas formais e 

temá�cas dos principais movementos do 

século XX.

▪ CCEC ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

• 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

▪ d

▪ h

▪ i

▪ c

▪ B4.2. Análise de 

fragmentos ou obras 

signi$ca�vas do 

século XX ata os 

nosos días.

▪ B4.2. Ler e analizar textos 

literarios representa�vos 

da historia da literatura do 

século XX ata os nosos 

días, iden�$cando as 

caracterís�cas temá�cas 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.

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de 

ser o caso, de obras completas do século XX ata 

os nosos días, relacionando o con�do e as formas

de expresión coa traxectoria e o es�lo do/da 

seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento 

literario ao que pertence.

▪ Analiza fragmentos literarios de obras do 

século XX, comentado as caracterís�cas da 

linguaxe literaria e do movemento ao que 

pertence.

▪ CCEC ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

• 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes 

épocas, e describe a evolución de temas e 

formas.

▪ Recoñece o movemento ao que pertence 

un  texto represen�vo dunha etapa.

▪ CCEC ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

• 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

▪ d

▪ h

▪ B4.3. Interpretación 

crí�ca de fragmentos

ou obras 

▪ B4.3. Interpretar de xeito 

crí�co fragmentos ou 

obras da literatura do 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crí�co fragmentos

ou obras completas signi$ca�vos da literatura do 

século XX ata os nosos días, recoñecendo as 

▪ Interpreta de forma crí�ca fragmentos 

literarios e relaciónaas coa súa época.

▪ CSC ▪ 1ª, 2ª e 3ª • 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas
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▪ i

▪ m

signi$ca�vas do 

século XX ata os 

nosos días. ReIexión

e superación de 

estereo�pos de 

xénero, clase, 

crenzas, etc.

século XX ata os nosos 

días, recoñecendo as ideas 

que manifestan a relación 

da obra co seu contexto 

histórico, ar9s�co e 

cultural.

ideas que manifestan a relación da obra co seu 

contexto histórico, ar9s�co e cultural.

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

▪ g ▪ B4.4. Plani$cación e 

elaboración de 

traballos educa�vos 

escritos ou 

presentacións sobre 

temas, obras ou 

autores/as da 

literatura do século 

XX ata os nosos días.

▪ B4.4. 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.

▪ LCL2B4.4.1. 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.

▪ Desenvolve por escrito un tema da historia 

da literatura do século XX até os nosos 

días, expondo as ideas con rigor, claridade, 

coherencia e corrección, e achegando unha

visión persoal.

▪ CCL ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

• 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

▪ g ▪ B4.4. Plani$cación e 

elaboración de 

traballos educa�vos 

escritos ou 

presentacións sobre 

temas, obras ou 

autores da literatura 

do século XX ata os 

nosos días.

▪ B4.5. Elaborar un traballo 

de carácter educa�vo en 

soporte impreso ou dixital 

sobre un tema do currículo

de literatura consultando 

fontes diversas, adoptando

un punto de vista crí�co e 

persoal, e u�lizando as 

tecnoloxías da 

información.

▪ LCL2B4.5.1. Le textos informa�vos en papel ou en

formato dixital sobre un tema do currículo de 

literatura do século XX ata os nosos días, 

extraendo a información relevante para ampliar 

coñecementos sobre o tema.

▪ Amplía información coa lectura de textos. ▪ CAA ▪ 1ª, 2ª e 3ª

▪ UD 8, UD 9, UD 10, 

UD 11, UD 12, UD 13,

UD 14 e UD 15

• 3% ▪ Comentario de textos

▪ Probas escritas

▪ Lectura das obras 

obrigatorias

▪ Lectura de textos 

seleccionados

• (*) Neste apartado sinálase en que momento o curso vai ser traballado ese estándar e en que unidade vai ser tratado. É posible que un estándar se traballe ao longo de todo o curso, como é o caso dos rela�vos á expresión oral ou escrita, pero

que se faga un tratamento máis de�do do mesmo nunha unidade especí$ca.

• TEMPORALIZACIÓN:

• Primeira avaliación:

• Resumo e comentario crí�co dun texto xornalís�co de opinión [U5 e U6]

• Iden�$cación da estrutura da palabra e dos procesos de formación de palabras (composición, derivación, parasíntese, acronimia etc.) [U1 e U2]

• Iden�$cación e uso das diferentes clases de palabras e dos seus valores expresivos [U1]

• Iden�$cación e uso das frases (sintagmas ou grupos): recoñecemento dos seus cons�tuíntes inmediatos e das súas funcións sintác�cas dentro da frase [U4]

• Iden�$cación e uso das cláusulas (ou oracións simples): recoñecemento dos seus cons�tuíntes inmediatos e das súas funcións sintác�cas dentro da cláusula [U4]
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• O Modernismo. Caracterís�cas xerais a través da obra de Rubén Darío e Delmira Agus�ni [U8]

• A novela na xeración do 98: Baroja, Unamuno e Azorín [U8]

• As traxectorias poé�cas de Antonio Machado e Juan Ramón Jiménez [U9]

• Evolución e caracterís�cas da xeración do 27 a través da obra dalgúns dos principais autores/as: Salinas, Lorca, Alber�, Cernuda e Las Sinsombrero [U10]

• Lectura comprensiva e estudo crí�co 1

• + [Revisión de regras ortográ$cas do castelán]

• Segunda avaliación: 

• Iden�$cación e uso das relacións sintác�cas de xustaposición, coordinación, subordinación (substan�va, adxec�va, adverbial) e interordinación (oracións) [U4]

• Iden�$cación e uso das estruturas bipolares: recoñecemento dos seus cons�tuíntes inmediatos e das súas funcións sintác�cas dentro da oración [U4]

• O teatro español anterior á Guerra Civil: Lorca e Valle-Inclán [U11]

• A poesía española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma e Gloria Fuertes [U12]

• A novela española nas tres décadas posteriores á Guerra Civil: Miguel Delibes, Camilo José Cela, Carmen Laforet e Luis Mar9n Santos [U14]

• A narra�va peninsular desde 1975 até os nosos días. Principais tendencias: Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Rosa Montero [U14]

• Lectura comprensiva e estudo crí�co 2

• Lectura comprensiva e estudo crí�co 3

• Terceira avaliación: 

• Iden�$cación e uso das diferentes relacións léxico-semán�cas das palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, campo léxico, campo semán�co etc.) [U3]

• As $guras de Buero Vallejo e Alfonso Sastre no teatro posterior á Guerra Civil. A renovación do teatro [U13]

• A narra�va hispanoamericana da segunda metade do século XX: o boom da narra�va: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa [U15]

• Lectura comprensiva e estudo crí�co 4

• A situación do español no mundo e as peculiaridades máis relevantes dos seus usos na América hispana [U7]

•

• NOTA BENE: Os con�dos do bloque de lingua de cada avaliación serán traballados nas restantes.
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5 METODOLOXÍA
Os principios metodolóxicos que rexerán o noso labor docente, moitos deles inspirados na introdución ao
desenvolvemento curricular da materia nos novos currículos, son os seguintes:

• A  lingua  concíbese  como  un  instrumento  de  comunicación  e  de  interacción  social,  de
conservación  e  transmisión  de  coñecemento,  de  par�cipación  cidadá  na  vida  social,  de
inves�gación, creación, experimentación e de inves�gación.

• A aprendizaxe da lingua debe ser signi ca�vo, polo que o seu uso debe ser principalmente para
expresar  emocións,  afectos  e  aventuras  sobre  o  mundo,  debe  ser  medio  das  relacións
interpersoais e recoñecemento da alteridade, motor do noso pensamento e das nosas re"exións,
e porta de acceso ao coñecemento.

• As tarefas e ac�vidades estarán contextualizadas e serán reais: situacións-problemas simuladas e
autén�cas.

• Impulsaranse os usos lúdicos e crea�vos da lingua.

• Desenvolverase un enfoque plurilingüe, traballando a competencia lingüís�ca entre linguas para
lograr un maior dominio da linguaxe. A educación pluringüe ten como  nalidade re�rar barreiras
ar� ciais  entre  as  linguas,  encerradas  tradicionalmente  nos  sistemas  escolares  en
compar�mentos  estancos,  e  promover  o  uso  integral  do  repertorio  lingüís�co,  discursivo,
estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo das súas diversas
experiencias lingüís�cas dentro e fóra do ámbito educa�vo.

Este enfoque conleva a realización de proxectos plurais e transversais, a re"exión metacomunica�va e
metalingüís�ca e o contraste entre linguas e acciónes coordinadas entre os departamentos lingüís�cos:

• Fomentarase  a  capacidade  crí�ca  e  crea�va  do  alumnado.  A  re"exion  literaria  favorece  o
coñecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crí�ca e crea�va
dos  estudantes,  dálles  acceso  á  memoria,  á  crea�vidade,  á  imaxinación,  ao  descubrimento
doutras  persoas,  ao  coñecemento  doutras  épocas  e  culturas,  e  enfróntaos  a  situacións,
sen�mentos  e  emocións  nunca  experimentados,  que  enriquecen  a  súa  visión  do  mundo  e
favorecen o coñecemento deles mesmos.

• A literatura enmarcarase dentro do contexto cultural de cada etapa, fomentando un enfoque
interdisciplinar que contribúa á formación integral do alumno.

• O alumnado terá un papel ac�vo no proceso de ensino aprendizaxe. É fundamental o feito de
que o alumno par�cipe ac�va e progresivamente na construción do seu propio coñecemento
(débese  par�r  dos  seus  propios  usos  lingüís�cos),  exemplo  preciso  dunha  metodoloxía  que
persegue a súa formación integral. Coa aprendizaxe da lingua castelá o alumnado desenvolverá a
competencia  de  aprender  a  aprender  e  deberá  ser  consciente  dos  seus  logros  a  través  da
autoavaliación e coevaluación. O papel do docente é máis de guía que de mero transmisor de
coñecementos.

• Priorizaranse  os  procedementos,  as  ac�vidades,  os  proxectos,  a  lectura,  sobre  o  saber
puramente memorís�co de con�dos.

• Potenciarase o uso das tecnoloxías, non só do computador, senón tamén dos móbiles, vídeos,
redes sociais etc. con  ns didác�cos e forma�vos co obxecto de achegar o proceso de ensino
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aprendizaxe aos intereses do alumnado e rendibilizar o potencial que estes instrumentos poden
ter.

• Finalmente, a lingua e literatura debe contribuír a formar cidadáns cultos, adultos crí�cos e ao
fomento  os  valores  propios  dun  sistema  democrá�co  a  través  do  tratamento  dos  con�dos
transversais.

A metodoloxía será, pois, dinámica e par�cipa�va: fomentarase o traballo conxunto de todo o grupo-
clase, baixo a coordinación e orientación da profesora ou profesor, para que en ningún momento caia na
pasividade e na recepción maquinal de con�dos que se asimilan sen a máis mínima re"exión.

O método basearase fundamentalmente na lectura, análise, comentario e produción de textos de
diversos �pos. Aproveitando o método de ensino unitario da lingua e a literatura, procurarase en ocasións a
coincidencia de textos para análise literaria e para análise lingüís�ca; alén disto, empregaranse outros textos
non literarios para recoñecer e analizar os procesos de construción textual co obxec�vo de que o alumnado
elabore os seus propios textos conforme eses procedementos constru�vos.

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiais de aula: Salientamos, entre outros, cadernos, libros de texto, libros de lectura, xornais, dicionarios,

infogra7as e taboleiro.

Libros de texto:

· 1º e 2º ESO – Proxecto Edixgal da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

· 3º ESO - Lengua castellana y literatura, Vicens Vives, 2022 (ISBN 9788468284880)

· 4º ESO - Lengua castellana y literatura, Casals, 2016 (ISBN 9788421860953)

· 1º BAC - Lengua castellana y literatura 1, Casals (ISBN 9788421849576)

· 2º BAC - Lengua castellana y literatura 2, Casals, 2016 (ISBN 9788421851142)

Espazos do centro:

· Aulas dos grupos

· Salón de usos múl�ples

· Biblioteca

· Aulas TIC I e II

Outros  recursos dixitais:  Salientamos, entre outros,  as aulas virtuais  Moodle, a aula virtual  EVA Edixgal,

ordenadores, taboleiro dixital, proxector,  libros dixitais, internet, presentacións, e cámara fotográ ca e de

vídeo.
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7 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO

ALUMNADO

7.1 Aspectos xerais da avaliación

Consonte  a  lexislación  vixente,  realizarase  unha  avaliación  con�nua,  xa  que  a materia  Lingua  castelá  e

literatura,  nos  seus  diferentes  niveis,  ten  sempre  un  carácter  instrumental,  que  non  permite  illar  uns

obxec�vos dos outros.

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxec�vos

serán  os  criterios  de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  antes  amentados  (vid.  supra).  A

avaliación da aprendizaxe do alumnado será con�nua, terá un carácter forma�vo e será un instrumento para

a  mellora  tanto  dos  procesos  de  ensino  como  dos  procesos  de  aprendizaxe.  Os  procedementos  e

instrumentos  de  avaliación  serán  tamén  os  detallados  nas  táboas  da  programación  por  cursos.  Estes

permi�rannos  recompilar  toda  a  información  sobre  o  alumnado,  o  seu  progreso  e  todo  o  proceso  de

aprendizaxe.

Par�remos dunha avaliación inicial do alumnado que servirá para axustar o grao de esixencia dos

mínimos establecidos na nosa programación e establecer as medidas individuais de atención á diversidade

que  consideremos  oportunas.  As  rúbricas  permi�rannos  concretar  e  clari car  os  niveis  de  logro  que  o

estudante debe alcanzar, tamén permiten que o alumno coñeza os criterios de avaliación.  Esta avaliación

inicial será completada coa avaliación forma�va, que se realizará durante todo o curso para recoller, de modo

constante, información sobre o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado e da que formarán parte todas

as ac�vidades levadas a cabo ao longo de cada período avaliatorio. Con carácter xeral,  realizaranse probas

obxec�vas que tomaran como guía a metodoloxía de traballo e as ac�vidades desenvolvidas.

7.2 Criterios de cuali&cación e promoción

7.2.1 2º ESO:

• Obtención da cuali&cación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións:  A nota das avaliacións será o resultado da

seguinte media ponderada: 60% (media aritmé�ca das  probas escritas  sobre todo o  leccionado na

aula, incluídas as probas escritas das lecturas avaliables, se as houber) e 40% (media aritmé�ca das

puntacións ob�das a través de tarefas,  traballos de inves�gación, intervencións, exposicións orais,

proxectos etc.).

Obtención da cualifación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións

60%
Media das probas escritas sobre todo o leccionado na aula,

incluídas as das lecturas avaliables, se as houber.

40%
Media das puntacións ob�das a través de tarefas, traballos de

inves�gación, intervencións, exposicións orais, proxectos etc.
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• Obtención da cuali&cación da avaliación &nal: A nota de avaliación  nal será o resultado da seguinte

media  ponderada:  50%  (media  aritmé�ca  das  notas  da  1ª  e  2ª  avaliación)  e  50%  (nota  da  3ª

avaliación).

Obtención da cuali&cación da avaliación &nal

50% Media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliacións

50% Nota da 3ª avaliación

• Procedemento para recuperar  as  avaliacións suspensas  (<5 puntos):  Dada a  natureza  prác�ca e

instrumental da materia,  a avaliación é con�nua en todos os bloques de con�dos de 2º da ESO.

Nótese que se valora a evolución progresiva do  alumnado polo que, como se  recolle no anterior

subepígrafe  (vid.  supra),  a  fórmula  aplicada  para  a  obtención  da  cuali cación  da  avaliación   nal

concede  maior  peso  á  terceira  avaliación.  Do  mesmo xeito,  tendo  en  conta  que  a  avaliación  é

forma�va, tamén se  revisan e  modi can nas avaliacións sucesivas aqueles aspectos do proceso de

ensino-aprendizaxe que poidan contribuír a mellorar a adquisición de competencias e dos obxec�vos

da etapa por parte do alumnado.

Se un/unha discente, pasada a avaliación da 3ª, ten algunha avaliación suspensa, realizará unha

proba  nal que contemple tan só aqueles estándares non acadados, despois de traballalos nas dúas

semanas de xuño marcadas para isto no calendario escolar. As notas ob�das nesas probas serán as de

referencia para obter a nota da avaliación  nal.

• Promoción do alumnado: Para superar a materia haberá que obter unha puntuación mínima de cinco

puntos na avaliación  nal de xuño. No caso do alumnado coa materia pendente (que será obxecto

dun  seguemento individual  trimestral)  a  superación da materia  nun nivel  superior  non suporá  o

aprobado do curso suspenso de 2º ESO, de darse o caso.

• Nota bene: 

▪ A expresión, e as faltas ortográ cas e orto�pográ cas serán �das en  consideración tomando

como referencia  os  estándares  de aprendizaxe  reservados a  estes  aspectos  curriculares.  Por

tanto, nas probas e nos traballos esixirase: a) unha presentación correcta en canto a marxes,

sangrados, letra lexible e ausencia de riscadas; e b) unha expresión escrita normalizada en canto

a ortogra7a, acentuación, puntuación, cohesión, coherencia e adecuación ao discurso.

▪ Cando se detecte plaxio nas tarefas, anularanse as entregas dos traballos que sexan idén�cos e o

alumnado afectado terá que volver a entregar unha tarefa similar.

▪ Aplicarase unha aproximación cara o seguinte enteiro a par�r do 0,75, tan só na cuali cación da

avaliación  nal.
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7.2.2 4º ESO:

• Obtención da cuali&cación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións:  A nota das avaliacións será o resultado da

seguinte media ponderada: 70% (media aritmé�ca das probas escritas de todo o leccionado na aula,

incluidas as das lecturas avaliables, se as houber) e 30% (media das puntacións ob�das a través de

tarefas, traballos de inves�gación, exposicións orais, intervencións, proxectos etc.).

Obtención da cualifación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións

70%
Media das probas escritas sobre todo o leccionado na aula,

incluídas as das lecturas avaliables, se as houber.

30%
Media das puntacións ob�das a través de tarefas, traballos de

inves�gación, intervencións, exposicións orais, proxectos etc.

• Obtención da cuali&cación da avaliación &nal: A nota de avaliación  nal será o resultado da seguinte

media: 50% (media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliación) e 50% (nota da 3ª avaliación).

Obtención da cuali&cación da avaliación &nal

50% Media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliacións

50% Nota da 3ª avaliación

• Procedemento para recuperar as avaliacións suspensas (<5 puntos): Se un/unha discente, pasada a

3ª avaliación,  ten algún  trimestre  suspenso, terá dereito a unha recuperación total  ou parcial  da

materia.  A  parte  de  lingua  ten  carácter  con�nuo,  supoñendo  un  aprobado  nese  bloque  na  3ª

avaliación  a recuperación  das partes previas suspensas. Se o/a discente chega a  nal de curso con

esta parte suspensa fará un exame de recuperación de todo este apartado. Se algún alumno/a ten a

parte  de  literatura  suspensa,  faráselle  unha  recuperación  desa  sección.  Se  ten  toda  a  materia

suspensa fará un exame de toda a materia. Estas probas de recuperación serán realizadas despois de

traballar  os  estándares  suspensos  nas  dúas  semanas  de  xuño  marcadas  para  isto  no  calendario

escolar.  En todo caso, as notas ob�das nestas recuperacións serán as de referencia no apartado de

probas escritas (cun valor do 70%) antes explicado, para achar as cuali cacións trimestrais.  Deste

xeito, unha vez aplicada a fórmula antes amentada (vid. supra  anterior subepígrafe), calcularase  a

nota da avaliación  nal do alumnado que estea baixo esta casuís�ca.

• Promoción do alumnado: Para superar a materia haberá que obter unha puntuación mínima de cinco

na avaliación  nal de xuño.
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• Nota bene:

▪ A expresión, e as faltas ortográ cas e orto�pográ cas serán �das en  consideración tomando

como referencia os estándares de aprendizaxe  reservados a estes aspectos curriculares.  Por

tanto, nas probas e nos traballos esixirase: a) unha presentación correcta en canto a marxes,

sangrados, letra lexible e ausencia de riscadas; e b) unha expresión escrita normalizada en canto

a ortogra7a, acentuación, puntuación, cohesión, coherencia e adecuación ao discurso.

▪ Cando se detecte plaxio nas tarefas, anularanse as entregas dos traballos que sexan idén�cos e o

alumnado afectado terá que volver a entregar unha tarefa similar.

▪ Aplicarase unha aproximación cara o seguinte enteiro a par�r do 0,75, tan só na cuali cación da

avaliación  nal.

▪ Abandono da materia: Para a consideración de abandono da materia, o departamento didác�co

terá presente o disposto nas NOFC e na Concreción curricular (alíneas 11.III e 11.IV) do IES Chan

do Monte. O alumnado será informado das repercusións que esta consideración podería ter para

�tular.

7.2.3 2º BACHARELATO:

• Obtención da cuali&cación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións:  A nota das avaliacións será o resultado da

seguinte media ponderada: 85% (media aritmé�ca das probas escritas de todo o leccionado na aula e

das  lecturas  avaliables)  e  15%  (media  das  puntacións  ob�das  a  través  de  tarefas,  traballos  de

inves�gación, exposicións orais, intervencións, proxectos etc.).

Obtención da cualifación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións

85%
Media das probas escritas sobre todo o leccionado na aula,

incluídas as das lecturas avaliables.

15%
Media das puntacións ob�das a través de tarefas, traballos de

inves�gación, intervencións, exposicións orais, proxectos etc.

• Obtención da cuali&cación da avaliación ordinaria: A nota de avaliación ordinaria será o resultado da

seguinte media ponderada: 50% (media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliación) e 50% (nota da 3ª

avaliación).

Obtención da cuali&cación da avaliación ordinaria

50% Media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliacións

50% Nota da 3ª avaliación
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• Procedemento para recuperar as avaliacións suspensas (<5 puntos):  A  nal de curso o  alumnado

terá dereito a unha recuperación total ou parcial da materia: a parte de lingua ten carácter con�nuo,

xa que en todos os exames avalíanse con�dos dos dis�ntos apartados dese  bloque, supoñendo un

aprobado nese bloque na 3ª avaliación a recuperación do anterior. Se o alumno chega a  nal de curso

con esta parte suspensa fará un exame de recuperación de todo este apartado. Se algún alumno

�vese a parte de literatura suspensa, é dicir, se non alcanzase unha media de 5 na amentada parte,

faríaselle unha recuperación desa sección. Se pola contra �vese toda a materia suspensa faría un

exame de toda a materia. En todo caso, as notas ob�das nestas recuperacións serán as de referencia

no  apartado  de  probas  escritas  para  achar  as  medias.  Para  poder  aprobar  a  materia  (e  cada

avaliación) hai que ter aprobado tanto o bloque de lingua coma o de literatura (e lecturas avaliables).

• Promoción do alumnado: Para superar a materia haberá que obter unha puntuación mínima de cinco

puntos (5).

• Convocatoria extraordinaria:  O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, terá

dereito a unha convocatoria extraordinaria, cuxa cuali cación será ob�da a través dunha única proba

escrita que versará sobre todos os con�dos leccionados durante o curso, incluídos os libros de lectura

avaliables.

• Nota bene:

▪ Nas probas e nas tarefas as faltas de ortogra7a descontarán 0,15. A incorrecta presentación,

ausencia  de  marxes  etc.  tamén  pode  baixar  a  nota  do  exercicio.  Pódese  descontar  ata  un

máximo de 2 puntos por presentación e ortogra7a incorrectas, tal e como está establecido na

ABAU.

▪ Cando se detecte plaxio nas tarefas, anularanse as entregas dos traballos que sexan idén�cos e o

alumnado afectado terá que volver a entregar unha tarefa similar.

▪ Aplicarase unha aproximación cara o seguinte enteiro a par�r do 0,75, tan só na cuali cación da

avaliación ordinaria ou extraordinaria.

▪ Abandono da materia: Para a consideración de abandono da materia, o departamento didác�co

terá presente o disposto nas NOFC (alínea 7.4.1.2) e na Concreción curricular (alínea 11.VII) do

IES  Chan  do  Monte.  O  alumnado  será  informado  das  repercusions  que  esta consideración

podería ter tanto para a correcta avaliación da materia como para �tular.
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8 INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  AVALIAR  O  PROCESO  DE  ENSINO  E  A

PRÁCTICA DOCENTE

Desenvolverase a avaliación do ensino e os seus compoñentes  consonte as estratexias que permitan
obter información signi ca�va e con�nua para formular xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora
de calidade do ensino.

Nas reunións de departamento revisarase a posta en marcha da programación, o nivel de adquisición
dos  estándares  alcanzados  ou  esperados  polo  docente  nos  alumnos  e  alumnas  e  analizaranse  os
problemas ou di cultades que impedisen alcanzar os logros previstos na programación.

Para obter información do proceso de ensino empregaranse algunhas das seguintes técnicas: 

• Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de con�do da
programación didác�ca).

• Entrevista: permite obter información sobre a opinión, ac�tudes, problemas, mo�vacións
etc.  do  alumnado  e  das  súas  familias.  O  seu  emprego  adecuado  esixe  sistema�zación:
de nición dos seus obxec�vos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro
dos datos esenciais que se ob�veron. 

• Cues4onarios: complementan a información ob�da a través da observación sistemá�ca e
entrevistas periódicas. Resulta de u�lidade a avaliación que realizan o alumnado sobre algúns
aspectos  e elementos da  programación:  que inicia�vas  metodolóxicas  foron máis  do seu
agrado, con que formula de avaliación se sinten máis cómodos etc. 

Levarase a cabo o seguimento e valoración do traballo do profesorado apoiándose nos seguintes
indicadores de logro: 

1 = Escaso / Non acadado.
2 = Básico.
3 = Sa�sfactorio.
4 = Excelente.

INDICADORES DE LOGRO DE PROCESO DE ENSINO
VALORACIÓN

(DE 1 A 4)

PROPOSTAS DE

MELLORA

Mo4vación inicial do alumnado
1 Os con�dos na clase son de interese para o alumnado.
2 Relaciónanse os con�dos con temas actuais.

Mo4vación ao longo de todo o proceso
3 Prémianse as boas prác�cas do alumno/a na clase.
4 Axúdase o alumnado cando non acada un obxec�vo.

Presentación dos con4dos
5 O nivel de di cultade foi adecuado as caracterís�cas do alumnado.
6 Conséguese crear un con"ito cogni�vo que favoreza a aprendizaxe.

Ac4vidades na aula
7 Hai espazo su ciente para a evolución das ac�vidades.
8 Foméntase o uso das TIC para solventar diferentes problemas.

Recursos e organización da aula 
9 Os recursos para o desenvolvemento das clases son su cientes.

10
O alumnado está situado de forma que todos os membros do grupo 
perciben correctamente as presentacións.
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Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas do alumnado

11 Compróbase a correcta comprensión das tarefas por parte de
todo o alumnado.

12 Foméntase a resolución de dúbidas, para que o alumnado non teña
reparos a preguntar todo aquilo que non saiba.

Clima da aula 
13 O ambiente na aula é de cordialidade e civismo.
14 Promóvese o respecto entre compañeiros/as.

Seguemento e control do proceso de ensino-aprendizaxe
15 Os instrumentos de control son variados.
16 Realízanse revisións de forma habitual.

Diversidade

17 Realízanse ac�vidades diferentes atendendo á diversidade que
presenta o alumnado.

18 As tarefas leccionadas seguen os parámetros do DUA.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
VALORACIÓN

(DE 1 A 4)

PROPOSTAS DE

MELLORA

1 Adaptei a programación ás caracterís�cas do alumnado?

2 Teño en conta a diversidade?

3
Respecto os acordos tomados no departamento respecto da 

programación?

4 Consulto a programación e tomo nota das modi cacións?

5 Propoño ac�vidades con diferentes agrupamentos?

6 U�lizo ferramentas TIC?

7 Como paso as horas lec�vas? 

8 Estou a poñer en prác�ca a metodoloxía recollida na programación?

9 Deseño ac�vidades atrac�vas para o alumnado?

10 Deseño ac�vidades comúns para todo o alumnado (DUA)?

11 Teño en conta os gustos e preferencias do alumnado? 

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter forma�vo, orientado a facilitar a toma de decisións
para introducir as modi cacións oportunas que permitan a mellora do proceso de maneira con�nuada. Con
iso  se pretende unha avaliación que contribúa a garan�r a calidade e e cacia do proceso educa�vo. Todos
estes logros e di cultades atopados serán recollidos nas propostas de mellora da programación de xeito que
cada curso escolar, a prác�ca docente aumente o seu nivel de calidade.
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9 ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  E  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

• SEGUIMENTO
▪ Nas primeiras semanas deste curso, o alumnado con materias pendentes será informado dos

con�dos mínimos necesarios  que deberá  acadar para  recuperar  a  materia,  así  como dos
procedementos de avaliación e dos criterios de cuali cación que serán empregados. Esta
información  será  proporcionada  nunha  reunión  especí ca  á  que  será  convocado  este
alumnado e á que asis�rá o profesorado do departamento que imparte as clases durante o
presente curso 2022-2023.

▪ Este  alumnado será  informado do  boleMn especí co  coas  tarefas  que  deberá  elaborar  e
entregar, do guión cos con�dos, dos prazos de entrega etc.

▪ Alén disto,  o  profesorado do departamento cargará  nunha  aula  virtual  especí ca  toda a
información relevante que afecte a este seguimento.

▪ Durante todo o curso, o profesorado do departamento asesorará e resolverá as dúbidas que
presente  o  alumnado,  presencialmente  ou  a  través  dos  medios  de  comunición  o ciais
dispoñibles.

• AVALIACIÓN:
▪ Realizarase unha proba escrita por cada trimestre; sempre que sexa posible,  na aula e o

grupo de referencia do presente curso.
▪ O alumnado presentará trimestralmente un boleMn de tarefas. No caso de ser detectado un

plaxio, o alumnado deberá facer outro boleMn.
▪ Aquel alumnado que non teña superada a materia trimestralmente terá dereito a  realizar

unha proba  nal con todos os con�dos do curso, antes da avaliación ordinaria.

• CUALIFICACIÓN:
▪ As cuali cacións da 1º,  2º e 3º avaliación serán o resultado de aplicar  a  seguinte media

ponderada: 50% probas escritas + 30% boleMn de tarefas + 20% traballo realizado no actual
curso.

▪ A cuali cación na convocatoria ordinaria será o resultado da seguinte media ponderada: 50%
(media aritmé�ca das notas da 1ª e 2ª avaliación) e 50% (nota da 3ª avaliación).

▪ Considerarase  que  o  alumnado  ten  superada a  materia  pendente  cando  o  resultado  da
cuali cación ordinaria chegue ou supere os cinco puntos (5/10).

▪ Aplicarase unha aproximación cara o seguinte enteiro a par�r do 0,75, tan só na cuali cación
ordinaria (e na extraordinaria).

• CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
▪ O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria, terá dereito a unha avaliación

extraordinaria, cuxa cuali cación será ob�da a través dunha única proba escrita que versará

sobre todos os con�dos leccionados durante o curso, incluídos os libros de lectura avaliables.
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10 ORGANIZACIÓN  DOS  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE  PERMITAN  AO

ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN

DETERMINADAS MATERIAS EN BACHARELATO 

A superación da materia de segundo curso de bacharelato Lingua castelá e literatura II está condicionada
á superación da correspondente materia do primeiro curso  Lingua castelá e literatura I,  por implicar
con�nuidade.

11 DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS

RESULTADOS 

Na primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial do alumnado que servirá para axustar o grao
de  esixencia  dos  mínimos  establecidos  na  nosa  programación  e  para  establecer  na  ESO as  medidas  de
atención á diversidade que permitan atender as necesidades individuais do alumnado.

A proba consis�rá nun exercicio sobre un texto e incluiranse as seguintes cues�óns:

• Preguntas de comprensión do texto.
• Unha cues�ón sobre vocabulario do texto.
• Cues�óns de morfoloxía.
• Unha pregunta de sintaxe.
• Unha cues�ón de re"exión da lingua do currículo de cursos anteriores.
• Unha pregunta relacionada co ámbito literario.
• Unha pregunta de redacción na que teñan que expresar a súa opinión sobre o tema do texto ou
outro co que garde relación.

Escolleranse textos cuxo tema axude a coñecer o alumnado e tamén que sirva para facer un debate en
clase, así esta ac�vidade servirá tamén para coñecer o per l do grupo.

Ao longo o primeiro mes avaliarase a expresión oral do alumnado, e no primeiro ciclo tamén se fará
unha proba de lectura.

A  avaliación  inicial  será  fundamental  para  a  selección  do  alumnado  que  formará  o  agrupamento
"exible de 1º, 2º e 3º de ESO e, en xeral, para atender as necesidades individuais dos/as discentes.
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12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

En colaboración co departamento de Orientación e Xefatura de Estudos, o profesorado poderá tomar diversas
medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade.

O obxec�vo fundamental  do ensino é  atender  ás  necesidades de todo o alumnado,  que mostra
diversas capacidades, formación, intereses e necesidades. Por iso, a atención á diversidade deber ser un
elemento fundamental da prác�ca docente diaria. As medidas de atención á diversidade nesta etapa están
orientadas a responder ás necesidades educa�vas concretas do alumnado, ao logro dos obxec�vos da ESO e á
adquisición  das  competencias  clave  correspondentes,  e  non  poderá  supoñer,  en  ningún  caso,  unha
discriminación que lles impida alcanzar os obxec�vos e competencias e a �tulación correspondente.

Por tanto, cando o alumnado presente algunha di cultade, forneceráselle material auxiliar que lle
sirva de guía e terá unha atención persoal por parte do profesorado do departamento, para tentar que acade
un nivel semellante ao dos/as outros/as discentes. 

Xeralmente o alumnado que presenta di cultades para superar os con�dos da materia é aquel que
suspendeu a materia no curso  previo. En consecuencia, é necesario que faga  tarefas repaso e reforzo  de
ortogra a, morfosintaxe, semán!ca, escritura e lectura. 

Con todo, en ocasións, tendo en conta o expediente do/a discente e valorando outros informes, as
necesidades educa�vas de algún alumnado demandan outras actuacións:

• Medidas curriculares co  n de lograr que o maior número de  discentes poidan  acadar os
obxec�vos  da  ESO:  cada  profesor/a  adaptará  a  programación  didác�ca  ao  alumnado,
aplicando estratexias de carácter ordinario como exercicios, esquemas, resumos..., segundo
as necesidades par�culares.

• Alén  disto,  ás  veces  o  noso  IES  aplica  tamén  un  Reforzo  educa!vo  nas  materias
instrumentais. O alumnado exento de francés na ESO estará atendidos por un profesor/a nas
horas de exención para reforzar as materias instrumentais.

• Outra medida é o agrupamento $exible des�nado ao alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO. Con
carácter xeral, este alumnado terá os mesmos obxec�vos que o seu grupo de referencia. Terá
unha  atención  individualizada  e  aplicaráselle  unha  metodoloxía  adecuada  ás  súas
capacidades. Estes grupos son "exibles, xa que o alumnado, se o profesorado o considera
oportuno,  poderá  integrarse  no  grupo  de  referencia.  Este  ano  académico  faranse
agrupamentos "exibles nos tres primeiros niveis de ESO.

• Outra posibilidade é a  adaptación curricular, seguindo as indicacións do Departamento de
Orientación.

• Tamén se elaborará un plan personalizado para o alumnado que repita curso.

• Nos  úl�mos cursos,  algún alumnado par�cipou  no  Contrato-Programa  RECUPÉRA-T  e  na
Inicia�va ARCO+, o que supuxo  dúas medidas de reforzo e orientación extra para o noso
centro. O noso departamento colaborou ac�vamente co profesorado de apoio, integrado nos
amentados programas de reforzo, recuperación e orientación. 

       Páxina 81 de 85



IES CHAN DO MONTE

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CURSO 2022-2023

13 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A  Lei  orgánica  8/2013,  do 9  de  decembro,  para  a  mellora  da calidade  educa!va  (LOMCE) sinala  que é

necesario que o alumnado adquira desde idades temperás competencias transversais, como o pensamento

crí�co, a xes�ón da diversidade, a crea�vidade ou a capacidade de comunicar,  e ac�tudes clave como a

con anza  individual,  o  entusiasmo,  a  constancia  e  a  aceptación  do  cambio.  No  contexto  do  cambio

metodolóxico que esta lei orgánica propugna abórdase esta necesidade de forma transversal ao incorporar a

educación  cívica  e  cons�tucional  a  todas  as  disciplinas  durante  a  educación  básica,  de  forma  que  a

adquisición  de  competencias  sociais  e  cívicas  se  inclúa  na  dinámica  co�á  dos  procesos  de  ensino  e

aprendizaxe e se potencie desa forma, a través dun enfoque conxunto, a súa posibilidade de transferencia e o

seu carácter orientador.

Alén diso, o ar�go 6 do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato céntrase nos elementos transversais e indica

que na ESO, sen prexuízo do seu tratamento especí co nalgunhas das materias de cada etapa, a comprensión

lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e cons�tucional traballaranse en todas as materias.

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria

e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, publicado no DOG do 29 de xuño de 2015, tamén se

detén nos elementos transversais, concretamente no ar�go 4.

Par�ndo destas disposicións legais podemos establecer dez elementos transversais:

• A comprensión lectora e a expresión oral e escrita

• A comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

• O emprendemento

• A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito

• A igualdade efec�va entre mulleres e homes

• A prevención e  a  resolución pací ca  de con"itos  en todos os  ámbitos  da  vida  así  como de

calquera forma de violencia: de xénero, contra persoas con discapacidade, racismo, xenofobia

etc.

• A saúde e a calidade de vida

• A discriminación por razón da orientación sexual ou da iden�dade de xénero

• A educación viaria

• A educación ambiental e o respecto polo medio natural

Os con�dos transversais traballaranse ao longo de toda a etapa da ESO e o bacharelato, polo que é di7cil

recoller de forma pormenorizada o seu tratamento en todos os cursos, dado que iso levaríanos a sinalar

todas as ac�vidades detalladas da programación de aula. Estes elementos abordaranse, sobre todo, a través

das seguintes ac�vidades:

• Lecturas de libros

• Debates
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• Exposicións orais

• Elaboración de textos exposi�vos, argumenta�vos etc.

• Proxectos interdisciplinares e plurilingües

• Comentario crí�co (Bacharelato)

En de ni�va, en todas as ac�vidades onde estes teñan cabida, tendo especialmente coidado en que os

exemplos proporcionados ao alumno en cues�óns puramente grama�cais nos afasten de estereo�pos ou

prexuízos que poidan fomentar a desigualdade e violencia de xénero, o racismo, a xenofobia,  etc,  ou os

prexuízos asociados ao uso das linguas.

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Está a contemplarse a posibilidade de realizar varias visitas-roteiro literarias, de ser posible, en colaboración

con outros departamentos didác�cos.

Alén  disto,  o  departamento  está  a  contemplar  a  visita  dun/ha  escritor/a  para  que  o  alumnado

recupere as ac�vidades vinculadas cos procesos de escrita e de lectura, previas ás restricións derivadas da

pandemia.

Por  úl�mo,  de  ser  fac�ble,  está  contemplada  a  asistencia  a  unha  obra  teatral  nalgunha  cidade

próxima ao centro (Pontevedra ou Vigo).
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15 MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  DE  AVALIACIÓN  E  DE  MODIFICACIÓN  DA

PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN  RELACIÓN  COS  RESULTADOS

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

A programación terá un seguimento permanente por parte dos membros do departamento no rela�vo ao
grao  de  cumprimento,  proceso  de  ensinanza  e  aprendizaxe  e  desviación  entre  resultados  ob�dos  e
esperados.

Os criterios u�lizados para avaliar a programación recóllense deseguido:

1. A  adecuación  de  obxec�vos,  con�dos,  criterios  de  avaliación  ás  caracterís�cas  do  alumnado
caracterís�cas e necesidades do alumnado.

2. A adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación ás caracterís�cas e necesidades
do  alumnado.  Cando  se  considere  que  a  programación  é  mellorable  nestes  aspectos,  será
necesaria unha re"exión por parte do Departamento que leve a atopar as causas do problema e a
buscar solucións.

3. O grao de desenvolvimento da programación.

Tamén se irá tomando nota de todas as suxes�óns que vaian xurdindo co obxec�vo de velar polo axuste e
calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores:

INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN
VALORACIÓN

(De 1 a 4)

PROPOSTAS DE

MELLORA

1
Adecuación do deseño das unidades didác�cas, temas ou proxectos a 
par�r dos elementos do currículo.

2
Adecuación da secuenciación e da temporalización das  Unidades 
didác�cas / temas / proxectos.

3
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 
temporalización previstas.

4
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades, temas ou proxectos.

5 Adecuación do grao mínimo de consecución  xado para cada estándar.
6 Asignación a cada estándar do peso correspondente na cuali cación.
7 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos de avaliación.

8 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.

9
Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento.

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11 Adecuación dos materiais didác�cos u�lizados.

12 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).

13
Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.

14
Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a par�r dos 
estándares.

15
Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos
[Só para 2º de bacharelato].
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16
Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación con6nua: 
probas, traballos etc.

17
Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 
dunha avaliación.

18 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación >nal.

19 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.

20
Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 
pendentes.

21
Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 
pendentes.

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.

23
Adecuación dos programas de apoio, recuperación etc. vinculados aos 
estándares.

24
Adecuación das medidas especí>cas de atención ao alumnado con 
NEAE.

25
Grao de desenvolvemento das ac6vidades complementarias e 
extraescolares previstas.

26
Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de
avaliación, estándares e instrumentos.

27
Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 
de promoción.

28
Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 
curso.

29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

16 PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN 

A programación didác6ca encóntrase a libre disposición de quen a quixer consultar en Xefatura de Estudos,
en formato electrónico. Tamén é accesible a través do si6o web do centro. 

Alén disto, ao comezo de curso, o profesorado do departamento subministrará ao alumnado e, de ser
o caso ás familias, a información do funcionamento da materia, de forma exhaus6va e a través dos medios de
que dispoña, xa dixitais xa Usicos.

Consonte o art. 4, alíneas 1 e 2, da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso
2022/23 nos centros docentes sos6dos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia , o profesorado do

Departamento de Lingua castelá e literatura, baixo a coordinación e dirección do xefe de departamento, dedicouse a

adaptar e elaborar a programación didác?ca de cadansúa materia, tomando en considerando as propostas de mellora

recollidas nas memorias de Anal de curso e a organizar o curso escolar. 

Esta programación didác?ca, que segue a lexislación vinculada coa LOMCE, aprobada polo Departamento de

Lingua castelá e literatura, foi entregada á Xefatura de estudos o día 16 de setembro de 2022, para a súa posterior

remisión á Inspección educa?va pola dirección do centro.

En Mogor (Marín), a 16 de setembro de 2022.

Miguel Ángel Pousada Cruz,
Xefe do Departamento de Lingua castelá e literatura
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ANEXO I. EXEMPLO DE RÚBRICA


