
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

1º AVALIACIÓN 

Bloque 1: Lingua oral (escoitar, entender, falar) 

Comprender e analizar de forma  crítica diferentes textos orais 
( instrucións,e ntrevistas, noticias, crónicas e reportaxes....) 

o Comprende o sentido fundamental dos textos orais  e dos medios de 
comunicación e analiza criticamente a súa intención comunicativa e a 
estrutura formal. 

o Entende e segue as instrucións das tarefas encomendadas con dilixencia, 
orde, atención  e  limpeza das tarefas encom 

Bloque 2: Lingua escrita( escribir, ler, entender) 

Comprender textos escritos prescritivos e propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: recibos, avisos e notificacións oficiais, regulamentos, 
reclamacións. 

Comprende e interpreta adecuadamente no seu contexto textos escritos 
prescritivos e propios da vida cotiá e das relacións sociais: recibos, avisos e 
notificacións oficiais, regulamentos, reclamacións. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

   Recoñecer  e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión: pronomes, 

deícticos, adverbios, concordancia gramatical, sinónimos, 

hiperhónimos, nexos e conectores textuais. 

 

Coñece as regras básicas de cohesión textual e aplícaas nos seus textos. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

Coñecer a diversidade lingüística na Península Ibérica e valorar o 
plurilingüismo como resultado da historia da humanidade e expresión 
da riqueza cultural e  ver a relevancia do parentesco entre galego e 
portugués. 

1. Valora a nosa lingua como elemento de identidade persoal e colectivo, 
portadora dunha tradición cultural importante no contexto occidental. 
Coñece o parentesco da lingua galega co portugués e valora as súas 
vantaxesde comunicación internacional. Expresa o que a lingua galega 
supón a nivel persoal e colectivo. 

2. Coñece e respecta as outras linguas da Península Ibérica e compara o 
plurilingüísmo do Estado Español co doutros estados do mundo 
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Bloque 5: Educación literaria 

Ler  fragmentos de obras literarias (cantigas medievais, cantigas e 
narracións populares, obras do Rexurdimento), incidindo na lectura 
expresiva con especial atención ás súas características temáticas e 
formais. 

Le expresivamente textos literarios: poéticos, dramáticos e narrativos. 

2ª AVALIACIÓN 

Bloque 1: comunicación oral : escoitar, entender, falar 

Entender a intención comunicativa implícita e explícita, o tema e as 
ideas principais e secundarias de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual e de exposicións académicas orais propias do 
seu nivel 

Entende os  textos orais dos medios de comunicación e das exposicións 
académicas, extraendo a idea principal e as secundarias. Chega á intención 
non explícita dos textos 

Bloque 2: comunicación escrita: escribir, ler, entender 

 

1.  Escribir textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións 
académicas, noticias dos medios de comunicación, 
argumentacións, narracións e descricións, seguindo un 
procedemento de planificación, organización, redacción e 
corrección, facendo uso das TIC.  

 
 2.  Ler de maneira expresiva diversos tipos de textos, tendo en conta as 
pausas e a entoación que dea sentido ao texto e con coidado da 
fonética. 

1.Escribe textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, 
noticias dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e 
descricións, seguindo o procedemento de planificación, organización, 
redacción e corrección e facendo uso das TIC  
   

  2. Le en voz alta de maneira fluída,  expresiva e correcta desde o punto de 
vista lingüístico textos de diversos tipos. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

Recoñecer os procedementos de formación de palabras (derivación e 
composición). 

1. Recoñece e explica os procedementos de formación de palabras. 
2. Crea palabras novas mediante os procesos de formación de palabras 

Bloque 4: Lingua e sociedade 
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Coñecer a historia social da lingua galega ata o século XIX. 

1. Coñece a evolución social do galego e valora a súa capacidade de 
supervivencia ao longo dos séculos en situacións moi desfavorables. Sabe 
explicar as causas da súa minorización social con respecto ao castelán e vai  
introducindo conceptos como bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, 
contacto de linguas, interferencias e alternancia lingüística.... 

Bloque 5: Educación literaria 

Analizar e explicar un texto ou unha obra literaria 
Analiza os trazos característicos dunha  obra e identifica o tema, voz, e 
intención  e  explica con argumentos a súa percepción persoal. 

3ª AVALIACIÓN 

Bloque 1: comunicación oral : escoitar, entender, falar 

· Análise crítica de mensaxes escritas: identificación de usos 
lingüísticos discriminatorios. 

Expresa as súas opinións evitando usos lingüísticos discriminatorios 

Bloque 2: comunicación escrita: escribir, ler, entender 

Elaboración de textos narrativos e descritivos. Escribe os seus propios textos narrativos e descritivos, cunha precisión e 
complexidade acorde co seu nivel. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

Diferenciar entre funcións sintácticas e unidades que as desempeñan 
nos textos que len ou producen. 

Recoñece e explica as función sintácticas nun texto e diferencia as unidades 
que as desempeñan. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

· Diferenciar, analizar e utilizar adecuadamente os distintos rexistros e 
niveis de lingua. 

1. Recoñece a variedade estándar e entende a súa utilidade e os 
contextos en que se fai necesario o seu uso. 

2. Recoñece as diferentes variedades da lingua e respecta e aprecia a riqueza 
que supoñen na práctica lingüística. 

Bloque 5: Educación literaria 

Creación textos literarios utilizando os recursos vistos nos textos 
analizados na clase presencial ou virtual. 

Produce textos literarios, experimentando cos mecanismos analizados nos 
textos traballados na clase. 
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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: 
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 

. 
 
       -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 
 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  

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    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 

In 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 cas familias utilizaremos a plataforma Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


