
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Bloque1:  Lingua oral( escoitar, falar, comprender) 

- Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos 
prexuízos e aplicando os coñecementos gramaticais para unha 
mellor expresión. 

-  

- Escoita e produce textos orais adecuados á situación e á intención 
comunicativa, utilizando as estratexias necesarias para falar en público, así 
como as TIC. 

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

- Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos. 

- Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas conceptuais).  
- Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 
recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para 
solucionar problemas de comprensión. 
 
 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

- Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

- Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 
gramaticais. 

- Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas 
producións orais e escritas. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

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

- Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso 
propio a súa postura. 

      - Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión 
da riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa 
postura. 
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Bloque 5: Educación literaria 

- Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

- Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

       - Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos. 

2ª AVALIACIÓN 

Bloque 1: Comunicación oral 

 
- Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas 
relacións sociais. 

- Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
- Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que 
proveñen dos medios de comunicación. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

- Comprender e interpretar textos argumentativos. 
- Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, 
columna, artigo de opinión… 

-Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e 
implícitos. 

- Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao 
seu discurso. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

- Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases 
verbais da lingua galega. 

- Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os 
valores dos morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear 
novos termos e identificar a súa procedencia grega ou latina. 

- Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais 
da lingua galega e distingue os diversos tipos. 

- Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
- Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades 
combinatorias para crear novas palabras. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

- Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
- Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal 

en relación a eles. 
- Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as  

- Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía 
apropiada para facelo. 

- Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación 
sociolingüística actual e pode comentar gráficas. 
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- Identifica os procedementos de normalización e argumenta 
axeitadamente a necesidade de continuar con este proceso na lingua 
galega. 

- Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada 
fenómeno. 

Bloque 5: Educación literaria 

- Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

- Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 

3ª AVALIACIÓN 

Bloque 1: Comunicación oral 

- Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social 
ou asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

- Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), 
así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

Bloque 2: Comunicación escrita 

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

- Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 
consulta de materiais en distintos soportes. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

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

- Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas polos verbos. 

      - Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas  da lingua 
galega nos discursos orais e escritos. 
 

-  Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 
      - Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 
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Bloque 4: Lingua e sociedade 

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos principais ámbitos e contextos sociais e 
privados así como ás tendencias de evolución. 

-Analiza a súa propia práctica linguüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

-      - Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 
importancia. 
 
- Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

Bloque 5: Educación literaria 

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

- Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura galega 
desde 1916  ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolinguüístico do 
período da literatura galega correspondente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
As    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 
criterios de avalación e estándares de aprendizaxes mínimos marcados 
nesta adaptación. 
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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 
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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 Abalar, 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 

.  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. 


