
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Permanecen os mesmos estándares imprescindibles que na programación orixinal. 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Competencias 

clave 

1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

(noticias de actualidade).  

CCL 

2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo.  

CCL 

7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e 

á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  

CCL 

10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas. 

CCL 

1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 

resumos. 

CCL 

2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións 

de uso. 

CCL 

3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 

especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

CCL 

4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 

educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos 

soportes. 

CCL 

7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola 

puntuación do texto. 

CCL 

9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 

electrónicas ou de móbil. 

CCL 

10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 

fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

CCL 

11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 

expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións 

sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

CCL 

12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 

CCL 

1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación. 

CCL 
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4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

CCL 

6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 

CCL 

9.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 

concordancia. 

CCL 

2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do 

seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

CCL 

1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver 

o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 

á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 

adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

CCL 

2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

CCL 

2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos e instrumentos  

Cualificación final 

 

 Instrumentos Observacións % 

A 
Probas 
escritas 

Realizaranse como mínimo dúas probas por avaliación nas cales o 
alumnado deberá demostrar a asimilación dos contidos vistos na aula. 
Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata dous 
decimais.  
A nota deste apartado será a media das cualificacións obtidas nas 
distintas probas.Cunha nota inferior a 3 nalgunha das probas non se 
fará media, terá que recuperala. 

60% 

B Probas orais 
Para traballar este aspecto faranse probas como exposicións orais ou 
presentacións de traballos planificados para comprobar a capacidade 
expresiva do alumnado. 

10% 

C 
Controis de 
lecturas 
obrigatorias 

O alumnado deberá ler como mínimo unha obra literaria por trimestre. 
O control desta lectura farase por escrito, podendo ser acompañado 
dunha breve exposición oral. 

10% 

D 
Traballos 
realizados  

Seguimento do traballo diario, realización das tarefas marcadas e das 
tarefas para casa. 

10% 

E 
Rexistro de 
incidencias 
da actitude  

O profesorado valorará a atención, esforzo, participación, 
colaboración, cumprimento de normas de comportamento, etc. así 
como a actitude ante a lingua. 

10%  

 

VALORACIÓNS ESCRITAS 

 Revisión e/ou recollida de tarefas realizadas na actividade da clase.  

 Recompilación de traballos realizados na casa de xeito individual ou colectivo. 

 Elaboración de probas escritas tanto sobre a materia traballada ao longo do trimestre 

como sobre a lectura obrigatoria. 

 Realización de xogos educativos (tipo Kahoot). 

VALORACIÓNS ORAIS 

 Participación do alumnado na clase. 

 Exposicións orais:  

2 minutos no 1º trimestre, de temática improvisada, nivel coloquial 

5 minutos no 2º trimestre, de temática seleccionada polo alumnado, nivel estándar 

10 minutos no 3º trimestre, de temática proporcionada polo profesorado (con apoio 

gráfico), nivel culto 

 Elaboración de probas orais. 

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA 

 Rexistro da actitude durante as actividades colaborativas. 

 Anotacións sobre o interese e participación nas actividades. 

 Actitude cara á lingua 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 

Outras observacións que se han de ter en conta: 
 
Apartado A: A valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección que se 
establecerán ao inicio de cada unha. O valor de cada pregunta indicarase antes do comezo do exame.  
Nas probas escritas terase en conta a corrección ortográfica: cada erro (sexan acentos, confusión de 
grafías, omisión de letras ou mesmo castelanismos) descontará 0.1 sobre a nota total en 1º e 2º ESO, 
ata un máximo de 3 puntos. 
No caso de advertir que o alumno/a está copiando nunha proba (ben dun compañeiro/a, ben dunha 
“chuleta”) o exame automaticamente será retirado e a nota será 1. 
Apartado B: Canto ás probas orais serán para comprobar a capacidade expresiva do alumnado. Suporá 
o 10% da nota. 
Apartado C: O alumnado deberá ler unha obra literaria por trimestre. O control desta lectura farase 
por escrito. Suporá o 10% da nota. A proba contará con dúas notas:  
- unha indicación de apto ou non apto cando o alumnado demostre a lectura da obra respondendo 
correctamente 15 das 20 preguntas propostas. 
- e unha nota numérica de +0.5 na avaliación cando o alumnado demostre a lectura da obra 
contestando un mínimo de 15 preguntas, ou +1 cando demostre o dominio da obra, é dicir, 
contestando correctamente un mínimo de 18 preguntas sobre 20. 
Antes de rematar o trimestre realizarase unha recuperación do libro suspenso non podendo obter en 
ningún caso a cualificación de +1. 
En xuño haberá unha recuperación final dos libros suspenso ao longo do curso. 
Debido ao carácter obrigatorio da lectura, no caso de non superar esta proba, suspenderase a 
avaliación, independentemente da nota obtida no resto dos apartados. 
Apartado D: Canto aos traballos, exercicios e actividades para entregar, a nota deste apartado será a 
media das cualificacións obtidas nos distintos exercicios.. 
Na valoración dos traballos terase en conta: puntualidade á hora da entrega (10%), presentación (10%), 
orixinalidade (10%), redacción (30%) e contidos (40%). 
O apartado E fai referencia a un comportamento adecuado tanto cos compañeiros como co 
profesorado, no que se aprecie un respecto mutuo seguindo as normas mínimas de educación e 
convivencia, como por exemplo pedir permiso para entrar, non interromper falando, atender as 
explicacións, non estar falando reiteradamente… en definitiva, comportarse coa corrección debida. 
Na observación e rexistro de incidencias da actitude do alumno o profesorado valorará de 0 a 10 

puntos os seguintes aspectos: puntualidade, atención, participación, esforzo etc. Suporá o 10% da nota 

da avaliación. 

No terceiro trimestre debido ao ensino non presencial veranse parcialmente modificados estes 
apartados: 
Apartado A. Desaparecen as probas teóricas escritas. A súa porcentaxe de ponderación pasa a ser do 
0% e a que tiña distribúese entre o resto dos apartados. 
Apartado B. A exposición de 10 minutos transfórmase en 10 exposicións de 1 minuto cada unha, de 
temática proporcionada polo profesorado (con apoio gráfico), nivel culto. A porcentaxe de 
ponderación pasa a ser do 20% 
Apartado C. O control de lectura consistirá nun traballo de elaboración dun cuestionario por parte do 
alumnado de dez preguntas de cada un dos capítulos do libro. O cuestionario constará de preguntas e 
as respostas correspondentes. A porcentaxe de ponderación pasa a ser do 20% 
Apartado D. Asume a maior parte da porcentaxe do apartado A, pois agora toda a avaliación pasa 
polas tarefas que se lles encomendan durante este período de confinamento.  A porcentaxe de 
ponderación pasa a ser do 40% 
Apartado E. A porcentaxe de ponderación pasa a ser do 20% 
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Proba extraordinaria de setembro 
 
As probas extraordinarias de setembro, serán probas por escrito, nas que se avaliará tanto o dominio 

dos contidos conceptuais como dos procedementos, tendo sempre en conta os contidos do curso e 

como referencia os criterios de avaliación. 

Nesta proba o alumnado irá sempre con toda a materia do curso. 

Tamén pode avaliarse, se procede, a lectura dos libros (un, dous ou tres) que teña pendente. 

Alumnado de materia pendente 

 

 No terceiro trimestre debido ao ensino non presencial veranse parcialmente modificadas estas 

medidas de recuperación da materia pendente. 

Recuperación do libro de lectura obrigatoria:  

Enviáraselle ao alumnado, cando el a demande (cada persoa poderá deste xeito organizar a súa propia 

tarefa), unha ficha de lectura que deberá devolver cuberta nun prazo de tres días, contados a partir da 

data de entrega. 

Recuperación de trimestres anteriores:  

 Do 1º trimestre: na semana do 11 de maio entregaráselles un exame que deberán devolver 

contestado nun prazo de tres días. 

 Do 2º trimestre: na semana do 25 de maio entregaráselles un exame que deberán devolver 

contestado nun prazo de tres días. 

Recuperación de materia de cursos anteriores: 

Na semana do 8 de xuño entregaráselles un exame que deberán devolver contestado nun prazo de 

tres días.  

Criterios de avaliación: 
 

As probas tanto dos libros como do temario faranse ao longo do curso cunha periodicidade 

aproximada dun mes.  

A principio de curso proporcionaráselle a cada alumno/a un calendario no que figuren as distintas 

probas. 

A cualificación dos libros serán de apto ou non apto sen valoración numérica. 

Criterios de cualificación: 
 

Para considerar a materia recuperada o alumnado debe superar as dúas probas: os libros e o temario 

(onde deberá alcanzar un valor medio de 5 puntos). 

Independentemente da nota numérica acadada nas probas as cualificacións definitivas só poderán 

ser: insuficiente (se non acada o 5) ou suficiente (se acada o 5 ou o supera). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

As probas referidas ao temario consistirán nun exame escrito das mesmas características da proba 

extraordinaria de setembro. 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 
 

Todas as actividades están enfocadas a fortalecer as competencias básicas de calquera lingua: falar, 

comprender, ler e escribir. 

Ademais achéganse unha serie de tarefas relacionadas cos contidos específicos do nivel tanto para 

recuperación, como reforzo, repaso e, se é o caso, ampliación. 

Metodoloxía 
 

En primeiro lugar debemos sinalar que o traballo se organiza semanalmente. Proporcionándolle todo 

o material preciso nun día marcado (en 2º elixiron os mércores) e dándolles o prazo desa semana para 

elaborar as distintas tarefas. 

Para fomentar a oralidade pedímoslles que graven audios ou vídeos referidos a temas dados tanto 

relativos á actualidade do momento (Día do libro, Letras Galegas...) como aos contidos que se 

proporcionan en cada bloque semanal. 

En cando á escritura procuramos alternar a elaboración de textos máis complexos de diferente 

tipoloxía (descritivos, narrativos, argumentativos, poemas...) con outros máis sinxelos a modo de xogos 

de palabras (palabras encadeadas, creación controlada...) ou entretementos (subtitulado de diálogos, 

adaptación dunha canción famosa...). 

Polo que respecta á actividade lectora segue sendo obrigatoria a lectura do libro asignado a este 

trimestre, só que adaptamos a forma de controlar esa lectura: elaboración de cómics baseados no 

texto, cuestionarios individuais... 

Referidos aos contidos en cada caso se asignan unha serie de actividades para comprobar a 

comprensión destes e, en ocasións, para adaptalos ou amplialos tendo en conta a súa realidade máis 

próxima (tanto referida á súa idade, ao seu concello como a propia situación na que actualmente nos 

atopamos). 

Na maior parte destas tarefas buscamos actividades máis dinámicas e diferentes, para que o alumnado 

non se aburra e lles resulten máis entretidas: pretendemos que a aprendizaxe vaia asociada á 

diversión. 

Materiais e recursos 
 

Para proporcionarlles os materiais e as tarefas empregamos a AULA VIRTUAL do centro. Porén para a 

recepción destas tarefas botamos man do CORREO ELECTRÓNICO DE GMAIL pois é o que mellor resultado 

nos deu (ten máis capacidade e pareceulles máis doado de empregar).  

Establecemos tamén unha VIDEOCONFERENCIA SEMANAL a través de webex os mércores ás 11:00 onde lles 

explicamos os contidos novos, comentamos os traballos feitos, resolvemos dúbidas e, se nos dá tempo, 

comezamos a facer as tarefas en grupo. 

Ademais creamos un GRUPO DE WHATSAPP para unha comunicación máis directa: dúbidas puntuais de 

cada un, anuncios conxuntos, problemáticas que xorden (por exemplo que se lle estragou o 

ordenador)... 
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Seguimos empregando o libro de texto como base pero tamén recorremos a páxinas web do noso 

ámbito e a programas e aplicacións válidas para desenvolver os contidos relacionados:  

 crear memes (memecreator, memegenerator, imgflip), nubes de palabra (tabul, wordle), 

playlists (spotify), liñas do tempo (timetoast) ou portadas de xornal 

 elaborar presentacións (canva, animoto, picturetrail, powtoon, adobe spark video ademais das 

xa coñecidas en powerpoint ou prezi)  

 deseñar cómics (story jumper, stripgenerator, makebeliefscomix) ou libros (issuu, calameo) 

 participar en taboleiros colaborativos (padlet) ou audios colaborativos (pageplugins) 

 Subtitular textos (subtitle horse, Bombay tv) 

 Ou outros de xogos variados (quizizz, escape room educativo, educaplay, plotgenerator) 

A maior parte do alumnado conta cun equipo informático no seu domicilio e con conexión a internet. 

Nos casos que se detectaron problemas o propio centro proporcionoulles as ferramentas necesarias 

(ordenadores e tarxetas de internet). Antes de resolver estes problemas o centro enviáballes as tarefas 

impresas aos seus domicilios. 

De todos xeitos un pequeno grupo de alumnos non se conecta non por problemas técnicos senón por 

falta de interese (que xa viñan demostrando durante as clases presenciais) e con algúns resulta 

practicamente imposible poñerse en contacto. 

 

4. Información e publicidade 

 
Mediante as canles oficiais (aula virtual do centro) e todos os recursos ao noso alcance (correo 
electrónico, grupo de whatsapp, chamadas telefónicas...). 


