
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

Bloque 1: Comunicación oral( entender, escoitar) 

Comprensión e interpretación de textos orais propios da vida cotiá: 
saúdos, presentacións e despedidas, avisos domésticos, instrucións de 
uso. 

Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos de textos orais da 
vida cotiá. 

Comprender textos orais referidos á actualidade dos medios de 
comunicación. 

Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais dos 
medios de comunicación. 

Sabe extraer a idea fundamental e relacionala co contexto de actualidade 

Bloque2: comunicación escrita( ler, escribir) 

Comprender textos escritos expositivos e prescriptivos propios do nivel 
académico do alumnado en libros de texto, webs, dicionarios.. 

Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos escritos 
sinxelos habituais no ámbito académico. 

Segue instrucións secuenciadas para realizar tarefas académicas guiadas 
relacionadas cun texto expositivo previo. 

Ler de maneira expresiva de diversos tipos de textos. 
Le en voz alta respectando a puntuación e entoando adecuadamente, 
respectando a fonética e prosodia propias da lingua galega. 

Elaborar textos escritos propios da vida cotiá: avisos domésticos, 
instrucións de uso, correos electrónicos, mensaxes de chat. 

Produce textos escritos da vida cotiá: avisos domésticos, instrucións de uso, 
correos electrónicos, mensaxes de chat... 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

1. Recoñecer as palabras flexivas e non flexivas e das categorías 
gramaticais básicas ( clases de palabras: substantivo, adxectivo, 
determinantes e pronomes, verbo, adverbio, preposición e 
conxunción). 

Identifica  e usa adecuadamente das palabras flexivas e non flexivas e das 
categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo, determinantes e 
pronomes, verbo, adverbio, preposición e conxunció 

Bloque 4.: Lingua e sociedade 
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1. Coñecer a diversidade lingüística e valorala positivamente como 
resultado da evolución humana e expresión da riqueza cultural. 

a. Coñece e valora a riqueza da diversidade lingüística e pona en relación 
co complexo proceso da evolución cultural da humanidade ao longo 
da historia. 

b. Coñece e usa as linguas que se falan en Galicia sen prexuízos. 
c. Coñece a orixe da lingua galega e o seu parentesco coas linguas veciñas, en 
especial a importancia estratéxica da estreita relación entre portugués e 
galego. 

Bloque 5: Educación literaria 

1. Ler individualmente obras seleccionadas de diferentes xéneros 
literarios, prestando atención aos aspectos sinalados na guía de lectura 

Le de maneira autónoma obras seleccionadas de diferentes xéneros literarios 

adecuados á súa idade. Comprende e pode dar unha opinión acerca de 
diferentes aspectos temáticos e formais. Sabe poñer en relación as lecturas 
coa súa experiencia pe 

2. Ler en común fragmentos de obras literarias, incidindo na lectura 
expresiva. 

 Le de maneira de maneira expresiva fragmentos de obras seleccionadas de 
diferentes xéneros literarios (poéticos, narrativos, teatrais) adecuados á súa 
idade. 

2ª AVALIACIÓN 
Bloque 1: Comunicación oral 

1. Elaborar textos escritos referidos á actualidade propios dos medios 
de comunicación: noticia, crónica, artigo de opinión en formato papel 
ou dixita 

Produce, a partir dun modelo textos sinxelos, propios dos medios de 
comunicación: noticias, crónicas e artigos de opinión en formato papel ou 
dixital. 

2. Intervencións orais formais puntuais propias do ámbito académico: 
pedir e ofrecer unha aclaración, interaccionar nun debate para dar 
unha opinión, solicitar axuda, etc 

 Sabe interactuar adecuadamente e con corrección lingüística en diversas 
situacións comunicativas da vida académica e outros contextos formalizados. 

Bloque 2: Comunicaión escrita ( comprender, ler , escribir) 

Extraer a idea fundamental dun texto académico ou dos medios de 

comunicación e saber facer unha xerarquización entre ideas principais e 

secundarias mediante a elaboración de esquemas. 

 

Comprende, interpreta a intención comunicativa e sabe extraer a idea 
fundamental e establecer unha xerarquía entre esta e as ideas secundarias de 
textos adecuados ao seu nivel, xa sexa do ámbito académico como do ámbito 
comunicativo. 
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Ler  de maneira expresiva de diversos tipos de textos. 
Le en voz alta respectando a puntuación e entoando adecuadamente, 
respectando a fonética e prosodia propias da lingua galega. 

Elaborar varios tipos  de textos escritos expositivos sinxelos, textos 
narrativos e descritivos, seguindo unha planificación: xeración de ideas, 
organización, redacción e revisión, tendo en conta que sexan 
adecuados á finalidade que perseguen, tanto en formato papel como 
dixital. 

Fai diversos tipos de textos (expositivos, descritivos, narrativos) seguindo os 
procedementos habituais de planificación de textos. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

Uso reflexivo da puntuación e ortografía e recoñecemento da súa 
importancia na cohesión e coherencia dos textos. 

Coñece a importancia da puntuación e ortografía na construción de textos e 
úsaa correctamente 

Bloque 4. Lingua e sociedade: 

Observar e comentar exemplos da convivencia lingüística no seu 
entorno. 

a. Analiza e comenta con sentido crítico a convivencia das dúas linguas 
faladas en Galicia no seu entorno familiar e social. 

  b. Coñece o que é un prexuízo e como pode afectar ao uso e pervivencia 
dunha lingua. 

Bloque 5: Educación literaria 

Crear textos literarios. 
Escribe textos sinxelos con intención estética (poemas, narracións, diálogos 
dramáticos) utilizando os recursos verbais expresivos que lles son propios. 

3ª AVALIACIÓN 

Bloque 1 e 2: Comunicación oral e escrita 

 Recoñecemento do uso dos mecanismos de cohesión: pronomes, 
adverbios, concordancia gramatical, sinónimos, nexos e conectores 
textuais, especialmente os temporais e explicativos. 

-Recoñece e usa adecuadamente os mecanismos de cohesión: pronomes, 
adverbios, concordancia gramatical, sinónimos, nexos e conectores 
textuais, especialmente os temporais e explicativos. 

-Produce textos auxiliares das técnicas de lectura e estudo (resumos, 
esquemas, ampliacións de información), tanto en formato papel como dixital. 
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Bloque 3 Funcionamento da lingua 

-Utilizar un léxico apropiado as novas necesidades expresivas 
(incrementando por unha parte o léxico culto e técnico, e afianzando e 
ampliando o léxico patrimonial  e fraseoloxia popular. 

-Utiliza un léxico apropiado as novas necesidades expresivas. 

  

Bloque 4: . lingua e sociedade 

-Saber diferenciar, analizar e utilizar adecuadamente os distintos 
rexistros e niveis de lingua. 

Aprecia as diferentes variedades do galego e úsaas no contexto adecuad 

Bloque 5: Educación literaria 

-Entender e saber explicar o significado dunha lectura literaria e ser 
capaz de recoñecer os elementos estruturais e retóricos utilizados. 

-Comprende unha obra literaria e pode dar unha opinión acerca de 
diferentes aspectos temáticos e formais.  

-Sabe recoñecer os elementos estruturais e retóricos propios dos xéneros 
literarios fronte a outro tipo de escrito 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 A    As actividades, exercicios e cuestións a resolver no curso das sesións  

virtuais da 3ª Avaliación,  requerirán a participación  do alumnado  na súa 
elaboración escrita de forma telemática.   
- Ateranse aos criterios de avaliación enunciados nesta adaptación, 
desenvolvidos na clase  presencial ou  traballados de forma virtual, nesta 
fase non presencial 
 

Instrumentos: 
1. A observación do traballo virtual: permitiranos comprobar o ritmo de 

adquisición de contidos conceptuais, das técnicas e da metodoloxía de 
traballo, e das actitudes do alumnado, interese pola materia, etc... 

 
2.As actividades virtuais:  Ateranse sempre  aos contidos e criterios de   

avaliación desenvolvidos na clase  presencial ou aos traballados de forma 
virtual mediante explicación da profesora.  

O plantexamento das actividades orientarase cara a unha demostración de 
comprensión dos contidos, das capacidades de síntese, de expresión...3 

 
 3. Faranse actividades virtuais de recuperación co alumnado que ten a 1ª 
ou 2ª avaliación suspensa.  Sendo  necesario a realización dun mínimo da 
metade das cuestións ou exercicios  que se presentan para superar a 
avaliación. o alumnado  terá que obter un mínimo do 50% da nota que se 
estableza na mesma ( cando a mesma se estableza sobre 10 puntos deberá 
obter un mínimo de 5 puntos)para acadar o aprobado na materia. 

Cualificación final 

 

- A nota da avaliación final será a media aritmética das notas das 1ª e 2ª 
avaliacións presenciais( aplicadas as porcentaxes 50% para cada unha). - - - 
-Teráse en conta na 3ªavaliación non presencial, a participación na 
realización de actividades por parte do alumnado ( valorarase de forma 
positiva para sumar a media ata 1,5 puntos. Porén, nunca a non realización 
das actividades poderá restar da anterior media ).  
-Asimesmo a nota final redondearase ao enteiro superior naqueles 
décimais superiores seis e no caso contrario redondearase ao enteiro 
inferiore ( exemplo 5,6 redondearase a 6;  no caso 5,4 redondearase a 5) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

- Se a  situación sanitaria nese momento  permite unha asistencia presencial 
faráse ; 

● Unha proba ( escrita) extraordinaria  que versa sobre os criterios avalación e 
estándares de aprendizaxes mínimos marcados nesta adaptación . 

 
Se -Se a situación sanitaria nese momento  non permite unha asistencia 

presencial faráse unha actividade virtual extraordinaria  que versa sobre os 
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criterios de avalación e estándares de aprendizaxes mínimos marcados 
nesta adaptación. 

U Realizarase un exame ou actividade virtual se fose  o caso , que constará:  de  
5 preguntas, cada unha delas valorada con 2 puntos, que abordarán os 
diferentes apartados da materia que fomos vendo ao longo do curso: 
Comprensión de textos, Ortografía, Gramática, Lingua e sociedade, 
Literatura...- 

. 
 
       -Tanto na proba c 
omo na actividade virtual, o alumnado  terá que obter un mínimo do 50% da 

nota que se estableza na mesma ( cando a mesma se estableza sobre 10 
puntos deberá obter un mínimo de 5 puntos)para acadar o aprobado na 
materia 

 
 
A   - A non presentación aos exames ou a non realización das actividades  

virtuais extraordinarias que debe realizar,  dara  lugar a unha cualificación 
0,0 (suspenso) nesa proba ou actividade. 
-Se se producira algunha irregularidade  de carácter fraudulento(   copia  
non autorizada pola profesora por parte do alumno por diversos medios ) 
durante a celebración da proba de avaliación ou da actividade virtual se 
fosa o caso correspondente procederase á retirada inmediata do exercicio 
ou a anulación da actividade virtual, e a súa cualificación será 0,0 
(suspenso) nesa proba ou actividade virtual 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Neste curso non temos alumnado con materias pendentes 
 

Criterios de cualificación: 
 
Neste curso non temos alumnado con materias pendentes 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Neste curso non temos alumnado con materias pendentes 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Faranse actividades de recuperación co alumnado que ten a 1ª ou 2ª avaliación. 

Con todo o alumnado faremos actividades de repaso e reforzo das dúas 
primeiras avaliacións.  

-Tamén daremos algúnhas actividades  de ampliación de contidos minimos da 3ª 

avaliación , que consideramos imprescindibles para completar a formación 
básica do noso alumnado 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- 

      -A totalidade do alumnado ten conectividade a internet ( comprobado polos 
titores/as que contactarón con todo alumnado ). As actividades  colgánse na 

páxina web  ou na Aula Virtual do centro, dentro do apartado  Departamento 

de Lingua Galega, tódolos lúns de cada semana, e teñen que ser entregadas o 
profesora ao longo desa semana, enviadas a un correo da profesora, quen llas 

devolve  corrixidas ou tamén lle aclara dúbidas.  

 

  - Tamén  se mantén o contacto cas familias a traves da plataforma Abalar ( 
aclarar dúbidas, suxerencias, avisos, etc ). E tamén estamos en contacto ca 

titoría, Departamento de Orientación e Dirección do Centro para a 

coordinación do traballo e acceso as actividades do Alumnado. 

Materiais e recursos 

ROs recursos que utilizamos son a páxina Web do centro, a Aula Virtual,  

Plataforma AAbalar, correo edu.xunta. es. Correo gmail.com 

 
O alumnado conta cun manual de referencia, Lingua galega  e Literatura.   A 

maiores, tamén lle son enviados novos materias e actividades ( presentación 

audiovisuais, textos facilitados pola  profesora, recursos como algunha  
páxina web de interese.... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  Procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado será publicación de contidos e actividades na 
páxina web do centro dentro do apartado do Departamento Ciencias 
Sociais, e para a resolución de dúbidas o correo do profesora: 

 ;            marifenunhez@gmail.com.   
  
 
Para a comunicación coas familias utilizaremos a plataforma Abalar. 
 

Para a comunicación cas familias utilizaremos a plataforma Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


