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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e 
soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións entre elas. 

LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá e máis nos procesos de aprendizaxe. 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. 

 CCL,  CMCCT 

B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, 

árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. 

CSIEC 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito 
de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar o educativo e 

social, imitando textos modelo. 

LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. 

CCL 

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 revisión progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir errores de concordancia en textos propios y alleos. 

LCB3.1.3Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións 

orais e escritas. 

CCL 

B3.2. Usar de forma efectiva os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto 
en papel como en formato dixital, para resolver dúbidas en relación ao 
manexo da lingua e para enriquecer o propio vocabulario. 

LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as 

súas dubidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

LCLB3.3. Manexo de dicionarios e outras fontes de consulta en papel e formato 
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dixital sobre o uso da lingua. 

CD 

B4.1. Ler fragmentos u obras da literatura española e universal de todos os 

tempos, e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e as propias 

afeccións, mostrando interese pola lectura. 

B4.2. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en todas as súas vertentes: 

como fonte de acceso ao coñecemento e como instrumento de ocio e 

diversión que permite explorar mundos diferentes aos nosos, reais o 

imaxinarios. 

 

B4.3. Redactar textos personais de intención literaria segundo as convencións 

del xénero, con intención lúdica e creativa. 

 

LCLB4.1.1. Lee e comprende cun grado crecente de interese e autonomía obras 

literarias próximas a seus gustos, a as súas afecciones e a seus intereses. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados 

segundo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa dos propios 

sentimentos. 

CCEC 

CSC 

CCL 

  

  
 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

A nota final do terceiro trimestre obterase da media da primeira e máis a 

segunda avaliación que cada alumno ten conseguido,  á que se  engadirá 

ata un máximo de dous puntos polo traballo realizado durante a etapa 

das clases non presenciais. Desta forma, o alumno nunca se verá 

prexudicado na media obtida durante as dúas  avaliacións presenciais, e 

só poderá subir a súa nota, nunca baixala, a través da realización das 

actividades marcadas de maneira telemática durante o terceiro 

trimestre.  

 

Instrumentos: 
Teranse en conta os seguintes instrumentos: 
 

-  Participación nas actividades propuestas semanalmente. 

- Valorarase a dilixencia e a aplicación na realización das actividades, 

presentación clara e limpa dos  traballos, e a calidade dos mesmos. 

- Expresión escrita cohesionada, coherente e axustada.  

- A competencia comunicativa oral e escrita, demostrada a través da 

produción de textos. 

- O uso de léxico adecuado ao nivel. 

- A comprensión das ideas principais e secundarias de textos adecuados a 

cada nivel.  

- Os traballos relacionados coas obras de lectura seleccionadas polo 

departamento para este terceiro trimestre e os traballos referidos a estas 

lecturas.   

- Manexo dos novos instrumentos TIC, programas elixidos para a 

realización e entregas das actividades, soportes de envío, uso dos medios 

audiovisuais utilizados nas clases online. 

- Destreza no uso dos novos métodos de investigación na Rede para 

elaborar as actividades de investigación. 

- Participación nas clases virtuais e exposición de dúbidas a través dos 
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medios telemáticos e semipresenciais. 

 

 

. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do terceiro trimestre obterase da media da primeira e máis a 

segunda avaliación que cada alumno ten conseguido,  á que se  engadirá 

ata un máximo de dous puntos polo traballo realizado durante a etapa 

das clases non presenciais. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

A avaliación extraordinaria de setembro farase (salvo novas indicacións da 

Consellería de Educación) mediante unha proba obxectiva. Daranse 

pautas para o repaso dos contidos vistos durante o curso. En esta proba 

serán avaliables os contidos vistos durante a primeira e segunda 

avaliación (presencial) e máis as lecturas obrigatorias propostas.  

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado cursando 2º da ESO que fora avaliado negativamente no 

curso 1º da ESO recibirá do profesor un boletín de actividades (baseadas 

no repaso e reforzo dos contidos curriculares) que deberan entregar na 

data marcada polo departamento.  

 

Criterios de cualificación: 
 
- Destrezas ortográficas (sílabas, ditongos e hiatos, uso de b/v; g/j; h, 

acentuación, signos de puntuación). 

- Léxico e vocabulario (sinonimia, antonimia, polisemia e homonimia)  

- Comunicación escrita: escritura de breves textos narrativos e  

descritivos,  resumos.  
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- Estudio da lingua: Lexema, familia léxica, palabras derivadas, 

variables (o substantivo, adxectivo e adverbio, verbo).  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O recurso principal de avaliación, será pois o boletín proposto e será 

sobre este instrumento desde o que se terá en conta:  

- A realización das actividades. 

- A exposición clara na súa consecución. 

- A presentación do boletín de maneira coidada. 

- A destreza da comunicación escrita. 

- A ortografía. 

- A adecuación do léxico empregado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

As actividades deste terceiro trimestre estarán, polo tanto, 

enfocadas ao reforzo, repaso do visto durante as dúas avaliacións 

presenciais. Nestas actividades primarán novos obxectivos 

baseados na: 

- Busca de información na Rede a través da utilización de 

bibliotecas virtuais, busca guiada de información mediante 

distintos buscadores, propostas de blogs e páxinas na rede 

específicas, dicionarios dixitais... 

- Programación de actividades de motivación, o profesorado fará 

un esforzo por deseñar novas actividades motivadoras tendo en 

conta os gustos e afeccións dos seus grupos.  

- Actividades interdisciplinais, sempre que sexa posible o 

profesorado, en contacto co outros departamentos, buscará 

agrupar actividades nas que podan compartirse contidos co 

obxectivo de realizar actividades que resulten máis interesantes 

ao alumnado. 

- Manexo das novas TIC, as actividades incluirán o contido e 

explicación das novas plataformas que centro educativo, 

profesorado e alumnado compartirán neste período.  

- Reforzo no uso da lingua escrita, o profesorado tratará de dotar 

ao alumnado de estratexias que favorezan un correcto 

aprendizaxe da dimensión escrita da competencia comunicativa. 

Polo tanto primarán actividades de escritura creativa, de 

formación de distintos textos, comentarios persoais e críticos, 

etc. 

- Reforzo no uso da estratexia para unha maior comprensión 

lectora, baseada no libro elixido polo departamento para este 

trimestre. O profesor distribuirá a súa lectura e fará actividades 
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sobre a comprensión lectora de ditos libros.  Imos ter en conta 

que os libros elixidos son libros en aberto na Rede tendo en 

conta que todo o alumnado poda acceder a eles. 

- Actividades de síntese e repaso.  Actividades nas que 

repasaremos os contidos traballado ao largo dos primeiros 

trimestres e englobarán todo tipo de competencias.  

 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

As actividades que se desenvolven durante o terceiro trimestre 

combinarán as actividades a distancia e as semipresenciais (por 

medios telemáticos sempre que o uso de estes sexan posibles), 

polo tanto o centro educativo presentou unha atención especial 

na identificación do alumnado desconectado ofrecendo a estes 

plans específicos como a recollida no centro de material necesario 

(computadoras) e outros, así  como a entrega a domicilio de 

boletíns de actividades para aqueles que no tiñan posibilidade de 

conectividade. A entrega destes boletíns conta co apoio de 

Servizos Sociais do Concello de Cambre onde se sitúa o noso IES.  

Faise un estudo atendendo a esta diversidade do alumnado coa 

cooperación do equipo directivo, o corpo de  profesorado,os  

titores dos distintos grupos e máis o departamento de orientación 

onde os traballadores (PTs) colaboran no seguimento destes 

alumnos con maiores dificultades técnicas, así como a 

comunicación coas familias.  

Materiais e recursos 

Algúns recursos e materiais en Rede: 
 

- Páxina Web: Centro Virtual Cervantes 

- Blog: “Desocupado lector” 
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- Dicionario da R.A.E. 

- Blog: Materiais de Lingua.org 

- Santillana  mapas conceptuais en Powerpoint 

- A media voz 

- Libros dixitais (ebook) 

- Freeeditorial: libros de lecturas en formato PDF gratuítos en 

rede. 

- Materias educativos que oferta en Rede a Consellería de 

Educación da Xunta de Galicia. 
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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.  
 
O profesorado comunicarase coas familias a través de distintos 

métodos: 

- Programa Abalar. 

- Correos institucionais do alumnado. 

- Chamadas telefónicas. 

- Titores grupos. 

- Taboleiro na páxina Web do centro. 

- Taboleiro e Blog do IES. 

- Outros plataformas tecnolóxicas coas que o profesorado estea a 

traballar (Google Classroom,  Zoom, Webex, Moodle, etc.)  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

LCLB2.1.1. Pon en práctica diferentes 
estratexias de lectura en función do 
obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.2. Comprende o significado das 
palabras propias de nivel formal da lingua e 
incorpóraas ao seu repertorio léxico. 

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

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

LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre 
o sentido dunha frase ou dun texto que 
conteña diferentes matices semánticos e 
que favorezan a construción do significado 
global e a avaliación crítica. 

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. 

 LCLB2.2.2. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuais, esquemas, 

B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar os seus escritos (esquemas, 
árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 
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 LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

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 
educativo e social, imitando textos modelo. 

 LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, 
descritivos e instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, imitando 
textos modelo. 

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

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

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 gramaticais nos textos, e utiliza 
este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros 
ortográficos e gramaticais 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 utiliza adecuadamente 
as formas verbais nas súas producións orais 
e escritas. 

B3.2. Comprender o significado das 
palabras en toda a súa extensión para 
recoñecer e diferenciar os usos 
obxectivos dos subxectivos. 

LCLB3.2.1. Diferencia os compoñentes 
denotativos e connotativos no significado 
das palabras dentro dunha frase ou un 
texto oral ou escrito. 
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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. 

B3.4. Recoñecer os cambios de 
significado 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. 

LCLB3.4.2. Recoñece e explica os 
fenómenos contextuais que afectan o 
significado global das palabras: tabú e 
eufemismo. 

B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que fala ou 
escribe. 

LCLB3.6.1. Explica a diferenza significativa 
que implica o uso dos tempos e modos 
verbais. 

Bloque 4. Educación literaria 

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. 

B4.2. Promover a reflexión sobre a 
conexión entre a literatura e o resto 
das artes (música, pintura, cine, etc.), 
como expresión do sentimento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. 
personaxes e temas de todas as 
épocas. 

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

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

B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola 
lectura en todas as súas vertentes: 
como fonte de acceso ao coñecemento 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e 
comparte as súas impresións cos/coas 
compañeiros/as. 
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e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar 
mundos diferentes aos nosos, reais ou 
imaxinarios. 

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

B4.4. Redactar textos persoais de 
intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención 
lúdica e creativa. 

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

LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular 
os seus propios sentimentos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación deste último trimestre realizarase, sempre de forma 
positiva, en base ao traballo personal do alumno realizado de forma 
telemática. O alumnado: 
• Participa nas actividades propostas. 

• Participa nas sesións de videoconferencia semanais destinadas á 

aclaración de dúbidas ou á explicación de conceptos. 

• Realiza actividades propostas pola profesora tanto de repaso como de 

afianzamento de materia dada na 1ª e 2ª avaliación. 

• Elabora textos literarios seguindo as normas ortográficas e de estilo. 

• Investiga na rede a partir de enlaces propostos previamente para 

ampliar a materia dada. 

• Elabora traballos creativos (poesías, microrrelatos, centóns, etc) 

combinando a literatura coa pintura, a fotografía, o cómic ou o deseño 

gráfico. 

• Reflexiona a partir de textos de diferente tipoloxía sobre a situación 

actual. 

• Visualiza vídeos explicativos e aclaratorios na resolución das actividades 

e, tras unha revisión personalizada das mesmas, pode autónomamente 

ver cales son os posibles erros cometidos. 

Instrumentos: 
- Produccións propias: redacción, relato, poesía, etc. 
- Test de comprensión lectora 
- Listas de cotexo sobre a entrega de actividades 
- Rúbricas (Vid. Anexos) 

Cualificación 
final 

Tras o cálculo da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, sumaráselle ata un 

máximo de 2 puntos ponderando ás entregas realizadas na 3ª avaliación. 

A ponderación desta última realizarase por competencias e a partir das 

rúbricas do Anexo I. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A avaliación extraordinaria de Setembro será mediante unha proba 
obxectiva que versará sobre contidos e lecturas vistos durante a 1ª e 2ª 
avaliación, excepto novas indicacións da Consellería. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

O alumnado cursando 3º da ESO que fora avaliado negativamente no 

curso 2º da ESO recibirá do profesor un boletín de actividades 

(baseadas no repaso e reforzo dos contidos curriculares) que deberan 

entregar na data marcada polo departamento.  

Criterios de cualificación: 
Dependendo da situación de cada alumno ou alumna podemos seguir 
dous procedementos: 
- Alumnado co 1º parcial aprobado e co curso actual superado 

positivamente, recupera a asignatura pendiente automáticamente. 
- Alumnado co 1º parcial aprobado e co curso actual suspenso, debe 

realizar satisfactoriamente o 70% das actividades do cuadernillo 
- Alumnado co 1º parcial suspenso ou non presentado, debe realizar o 

70% do cuadernillo completo do 1º e 2º parcial. 
- Alumnado non conectado ou que non presente o cuadernillo, tomara 

a decisión en Setembro tras actividades de consolidación e reforzo 
durante a época estival. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O recurso principal de avaliación, será pois o boletín proposto e será 

sobre este instrumento desde o que se terá en conta:  

- A realización das actividades. 

- A exposición clara na súa consecución. 

- A presentación do boletín de maneira coidada. 

- A destreza da comunicación escrita. 

- A ortografía. 

- A adecuación do léxico empregado. 

Instrumentos de avaliación: 

- Probas obxectivas (xa realizadas na 2ª avaliación). 
- Cuadernillo de actividades correspondentes ao 2º parcial, xa 

entregado ao remate da 1ª proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  
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Actividades  

As actividades deste terceiro trimestre estarán, polo tanto, 

enfocadas ao reforzo, repaso do visto durante as dúas 

avaliacións presenciais. Nestas actividades primarán novos 

obxectivos baseados na: 

- Busca de información na Rede a través da utilización de 

bibliotecas virtuais, busca guiada de información mediante 

distintos buscadores, propostas de blogs e páxinas na rede 

específicas, dicionarios dixitais... 

- Programación de actividades de motivación, o 

profesorado fará un esforzo por deseñar novas actividades 

motivadoras tendo en conta os gustos e afeccións dos seus 

grupos.  

- Actividades interdisciplinais, sempre que sexa posible o 

profesorado, en contacto con outros departamentos, 

buscará agrupar actividades nas que podan compartirse 

contidos co obxectivo de realizar actividades que resulten 

máis interesantes ao alumnado. 

- Manexo das novas TIC, as actividades incluirán o contido e 

explicación das novas plataformas que centro educativo, 

profesorado e alumnado compartirán neste periodo.  

- Reforzo no uso da lingua escrita, o profesorado tratará de 

dotar ao alumnado de estratexias que favorezan un 

correcto aprendizaxe da dimensión escrita da competencia 

comunicativa. Polo tanto primarán actividades de escritura 

creativa, de formación de distintos textos, comentarios 

persoais e críticos, etc. 

- Reforzo no uso da estratexia para unha maior 

comprensión lectora, baseada no libro elixido polo 

departamento para este trimestre. O profesor distribuirá a 

súa lectura e fará actividades sobre a comprensión lectora 
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de ditos libros.  Imos ter en conta que os libros elixidos son 

libros en aberto na Rede tendo en conta que todo o 

alumnado poda acceder a eles. 

- Actividades de síntese e repaso.  Actividades nas que 

repasaremos os contidos traballado ao largo dos primeiros 

trimestres e englobarán todo tipo de competencias.  
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades que se desenvolven durante o terceiro trimestre 

combinarán as actividades a distancia e as semipresenciais (por 

medios telemáticos sempre que o uso de estes sexan posibles), 

polo tanto o centro educativo presentou unha atención 

especial na identificación do alumnado desconectado 

ofrecendo a estes plans específicos como a recollida no centro 

de material necesario (computadoras) e outros, así  como a 

entrega a domicilio de boletíns de actividades para aqueles que 

no tiñan posibilidade de conectividade. A entrega destes 

boletíns conta co apoio de Servizos Sociais do Concello de 

Cambre onde se sitúa o noso IES.  

Faise un estudo atendendo a esta diversidade do alumnado coa 
cooperación do equipo directivo, o corpo de  profesorado,os  
titores dos distintos grupos e máis o departamento de 
orientación onde os traballadores (PTs) colaboran no 
seguimento destes alumnos con maiores dificultades técnicas, 
así como a comunicación coas familias. 
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Materiais e recursos 

Os materiais son as actividades elaboradas polo profesorado valéndose de 

blogs e páxinas en rede doutros profesores, así como de webs de diferentes 

institucións. 

Algún destes son: 

- Edixgal 

- Blog Departamento 

- Centro Virtual Cervantes 

- Desocupado lector 

- Diccionario de la R.A.E. 

- Materiales de Lengua.org 

- Santillana  mapas conceptuales en Powerpoint 

- A media voz 

- Libros digitales (ebook) 

- leer.es 

- lengua.org 

- Aulas Galegas  

- Libros de texto 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado comunicarase coas familias a través de distintos 

métodos: 

- Programa Abalar. 

- Correos do alumnado. 

- Chamadas telefónicas. 

- Titores grupos. 

- Taboleiro na páxina Web do centro. 

- Taboleiro e Blog do IES. 

- Outros plataformas tecnolóxicas coas que o profesorado estea a 

http://leer.es/
http://lengua.org/
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traballar (Edmodo, Webex, etc.)  

Publicidade  

 
- Comunicación diaria: Gmail, Classroom ou Edmodo  

- Clarificación de dúbidas: Webex en horarios pactados (2ºA, luns ás 

12:00; 2ºB, xoves 12:00; 2ºE, venres ás 12:00; e 2ºF, luns ás 11:00) 

- Mails de contacto: lcl.afonsox.cambre@gmail.com (2º A, B, E e F), 

laura.rodriguez.lage@iesafonsoxcambre.com (2º C) e (2ºD) 

- Blogs: 

Do departamento de LCL:  

http://palabrasembarcaladas.blogspot.com/  

Do IES: https://iesafonsoxcambre.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:lcl.afonsox.cambre@gmail.com
mailto:laura.rodriguez.lage@iesafonsoxcambre.com
http://palabrasembarcaladas.blogspot.com/
https://iesafonsoxcambre.blogspot.com/
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ANEXO I: RÚBRICA DE AVALIACIÓN DA 3ª AVALIACIÓN 
 

COMPETENCIA 
DESCRIPCIÓN E 

PUNTUACIÓN  
 TOTAL 

APRENDER A 

APRENDER 

Sigue los 

procedimientos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia, siendo 

responsable de su 

aprendizaje 

autónomo 

Sigue los 

procedimientos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia pero 

necesita un apoyo 

continuo para 

desarrollar su 

trabajo 

No sigue los 

procedementos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia. 
 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita correctas. 

Demuestra interés, 

creatividad 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita correctas. 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita incorrectas 
 

2 puntos 1 punto 0 puntos 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 15 DE 16  
 
CENTRO: IES AFONSO X “O SABIO” 
CURSO: 2º ESO 
MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

MATEMÁTICA 

Correcta 

organización y 

estructuración del 

trabajo elaborado 

Organización, 

aunque incorrecta, 

del trabajo 

elaborado 

No realiza el 

trabajo 

 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

SOCIAL E CÍVICA 

Relaciona los 

textos literarios 

con losâ   que 

trabajamos con 

contexto social en 

el que fueron 

creados y realiza 

una valoración 

cívica 

aplicando   sus 

valores a la 

situación actual 

Relaciona los 

textos con el 

contexto en el que 

fueron creados y 

valoraâ   su 

aportación cívica 

pero solo en 

ocasiones 

No relaciona los 

textos con el 

contexto en el que 

fueron creados ni 

extrae una 

valoración cívica 

 

1   punto 0,5 puntos 0 puntos 

SENTIDO DA 

INICIATIVA 

Originalidad en el 

desarollo de sa 

actividae. 

Creatividad 

Desarrolla   su 

actividad de forma 

rutinaria 

No desarrolla su 

actividad 

 

1 punto 1   punto 0 puntos 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Lee, interpreta 

correctamente y 

aprecia los textos 

literarios con los 

que trabajamos 

Lee e interpreta los 

textos literarios 

pero no 

aprecia   sus 

valores 

No lee ni 

interpreta los 

textos literarios 
 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 de 3º ESO. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 

LCLB2.1.1. Poñen en práctica diferentes estratexias de lectura en función do 

obxectivo e o tipo de texto. 

LCLB2.1.2. Fai inferencias e hipótese sobre o sentido dunha frase ou dun texto que 

conteña matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a 

avaliación crítica. 

LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de 

autoavaliación 

CCL CAA 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e 

soportes. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos escritos 

propios do ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e social (medios de 

comunicación), identificando a tipoloxía textual seleccionada, a organización do 

contido, as marcas lingüísticas e o formato utilizado. 

LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos 

narrativos, descritivos, instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados 

identificando a tipoloxía textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a organización 

do contido. 

CCL CAA CCEC 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de 

textos a través dunhna lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acordo uo desacuerdo, respectando en todo momento as opinións das demáis 

persoas. 

LCLB2.3.1. Identifica 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 significado dun texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das demais persoas. 
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CCL CSC 

B2.4. Procurar e manxjar información, na biblioteca e noutras fontes, en papel 

ou dixital, para integrala nun proceso de aprendizaxe continuo. 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os 

coñecementos adquiridos nos seus discursos orales uo escritos. 

CD 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes e cohesionados. 

LCLB2.5.1. Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e 
estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a 
súa propia produción escrita ou a dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 
LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de avance que se 
deducen da avaliación da produción escrita e axustándose ás normas ortográficas e 
gramaticais que permiten unha comunicación fluída.  
CAA CCL 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito 

de uso. 

LCLB2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. 

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas 

argumentacións. 

LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, 

globalizando a información e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente 

e semánticamente, evitando parafrasear o texto resumido. 

CCL CAA 

B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é 

capaz de organizar o seu pensamento. 

LCLB2.7.2. Utiliza nas súas 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 exactitude e precisión. 
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LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa #ante a 

escritura. 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da 

comunicación, participando, intercambiando opinións, comentando e valorando 

escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus propios. 

CMCCT CCL  CCEC CD CSC 

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, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a explicación dos 

usos da lingua. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza 

este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e 

alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos 

nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

CCL 

B3.2. Recoñecer e  analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas 

categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas. 

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra (raíz e afijos), e 

aplica este coñecemento ao avance da comprensión de textos escritos e ao 

enriquecemento do seu vocabulario activo. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as 

compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos. 

CCL 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, 

verbais, preposicionales e adverbiais dentro do marco da oración simple. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a 

palabra nuclear do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento 

no marco da oración simple. 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a 

partir do seu significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar 

como complementos verbais argumentais e adxuntos.                                       CCL 
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B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración 

simple, diferenciando suxeito e predicado e interpretando a presenza ou a ausencia 

do suxeito como unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

LCLB3.4.2. Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis 

semánticos do suxeito (axente, paciente e causa). 

LCLB3.4.3. Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando os nexos adecuados e creando oracións novas con sentido completo. 

CCL 

B3.5. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de 

referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 

organización do contido do discurso.  

LCLB3.5.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e 

explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais 

(substitucións pronominales) e léxicos (elipsis e substitucións mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. 

CCL CAA 

B3.6. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala ou escribe. 

LCLB3.6.1. Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas lingüísticas que fan 
referencia ao emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de 
pronomes, suxeito axente ou paciente, oracións impersonales, etc.). 
CCL 

B3.7. Interpretar adecuadamente os discursos orais e escritos habida conta os 

elementos lingüísticos, as relacións gramaticais e léxicas, a estrutura e a 

disposición dos contidos en función da intención comunicativa. 

LCLB3.7.2. Identifica estruturas textuais (narración, descrición, explicación e diálogo), 

explica os mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os coñecementos 

adquiridos na produción e no avance de textos propios e alleos. 

CCL 

B4.1. Leer fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os 
tempos e da literatura xjuvenil, próximas aos propios gustos e ás sías aficións, 
mostrando interese pola lectura. 

LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle 
achegou como experiencia persoal. 
CCL 
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B4.2. Favorecer a lectura e comprensión de obras literarias da literatura 
española e universal de todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas aos 
propios gustos e ás propias afeccións, contribuíndo á formación da 
personalidade literaria.  

LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo 
como única finalidade o pracer pola lectura. 
CCL CSC  

B4.4. 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.  

LCLB4.4.2. Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas propostas ou 
seleccionadas polo alumnado, investigando e experimentando de forma 
progresivamente autónoma. CSC CSIEE CCL 

B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da Idade 

Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da autor/a, 

relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos socioculturais e 

literarios da época, identificando o tema, recoñecendo a evolución dalgúns 

tópicos e formas literarias, e expresando esa relación con xuízos persoais 

razoados.  

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión orixinal ou 

adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao Século de Ouro, 

identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o 

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

CCEC CCL 

B4.6. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións 
do xénero, con intención lúdica e creativa. 

LCLB4.6.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados 
seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 
LCLB4.6.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos. 
CCL CSIEE CAA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación do terceiro trimestre realizarase a partir do traballo desenvolvido 
telemátiamente polo alumnado, iempre que afecte positivamente aos seus 
resultados finales. 

Instrumentos: 
Traballos sobre lecturas,tipos de textos ou  movementos literarios e autores 
representativos. 
Actividades de repaso de unidades morfolóxicas e sintácticas. 

Cualifica 

ción final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Calculamos a media aritmética das dúas primeiras avaliacións; a esta nota sumaránselle 
ata dous puntos tendo en conta as actividades desenvolvidas na terceira avaliación. O 
cálculo concreto destes dous puntos realizararase siguiendo la rúbrica que se adxunta 
no ANEXO I. 

Proba 
extraordi
naria de 

setembro 

Realizarase un exame presencial en septembro a partir dos seguientes contidos 
mínimos, impartidos presencialmente en clase: 
 

 
COMUNICACIÓN 

 

1. O texto. Tipos de textos. Propiedades. 

2. Textos expositivos. 
3. Textos argumentativos. 

4. Textos periodísticos de información e de opinión. 

 

 

 

GRAMÁTICA 

1. Os sintagmas: sintagma nominal, adjetival, adverbial, 

preposicional e verbal. 

2. A oración: suxeito e predicado. 
3. Análise morfosintáctica de oracións simples. 

 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

1. Siglas e acrónimos. 

2. Ortografía das familias léxicas. 

3. Palabras homónimas. 

4. Palabras parónimas. 
5. Escritura de palabras con dificultade ortográfica. 

 

 

 

 
 

LÉXICO 

1. Denotación e connotación. 

2. Sinónimos e antónimos. 

3. O cambio semántico. 
4. Tabú e eufemismo. 

5. Familia léxica e campo semántico. 

6. Polisemia. 

7. Homonimia. 
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LITERATURA 

 

 

 
IDADE MEDIA 

1. Características da literatura 

medieval. 

2. Lírica popular: jarchas, villancicos 
e cantigas de amigo. 

3. Mester de xuglaría. Cantar de Mio 

Cid. Os Romances. 
4. Mester de clerecía. Gonzalo de 

Berceo. Arcipreste de Hita. 

5. Don Juan Manuel: El conde 

Lucanor. 
6. Poesía culta do século XV. Jorge 

Manrique. 

7. La Celestina. 

 

 

 

RENACEMENTO 

1. Renacemento e Humanismo. 

2. Características da literatura 

renacentista: temas e formas. 

3. Lírica renacentista: Garcilaso de la 
Vega, San Juan de la Cruz e Fray 

Luis de León. 

4. A novela picaresca: Lazarillo de 
Tormes. 

5. A novela de cabaleirías. 

6. Cervantes e  Don Quijote de la 
Mancha. 

 

 

BARROCO 

1. Características da literatura 

barroca.  

2. Estilos literarios: conceptismo e 
culteranismo. 

 

Alumnado 
de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Exame realizado presencialmente no mes de xaneiro de 2020. 
Cadernos con exercicios de repaso entregados ol alumnado coa materia de 2º 
ESO suspensa. 
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Criterios de cualificación: 
 
 

 

 

COA RECUPERACIÓN DO 

PRIMEIRO PARCIAL 

APROBADA 

 

APR0BA O CURSO 

ACTUAL 

RECUPERA 

AUTOMÁTICAMENTE A 

MATERIA DO CURSO 

ANTERIOR 

 

NON APROBA O CURSO 

ACTUAL 

PARA APROBAR, DEBERÁ 

REALIZAR 

SATISFACTORIAMENTE, 

CANDO MENOS, O 70% 

DAS ACTIVIDADES DOS 

CADERNOS DE REFORZO 

DOS DOUS PARCIAIS 

 

 

 

COA RECUPERACIÓN D0 

PRIMEIRO PARCIAL 

SUSPENSA (ou que non se 

presentaou ao primeiro 

exame) 

APROBA O CURSO 

ACTUAL E REALIZA 

SATISFACTORIAMENTE, 

CANDO MENOS, O 70% 

DAS ACTIVIDADES DOS 

CADERNOS DE REFORZO 

DOS DOUS PARCIAIS  

 

RECUPERA 

AUTOMÁTICAMENTE A 

MATERIA DO CURSO 

ANTERIOR 

 

NON APRUEBA O CURSO 

ACTUAL NIN REALIZA 

SATISFACTORIAMENTE, 

CANDO MENOS, 0 70% 

DAS ACTIVIDADES DO 

CADERNO DE REFORZO 

DOS DOUS PARCIAIS 

 

EXAMíNASE EN 

SEPTEMBRO DA 

MATERIA DO CURSO 

PASADO E DO ACTUAL 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Nota do exame presencial e realización satisfactoria dos dous cadernos de 
actividades propostos. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades e exercicios sobre lecturas propostas. 
Traballos sobre autores representativos de diferentes movementos 
literarios. 
Resúmenes, esquemas e comentarios de textos propostos. 
Exercicios de repaso sobre categorías gramaticais e unidades 
sintácticas. 
Actividades de análise morfosintáctica. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Proposta e corrección das actividades anteriormente descritas por 

videoconferencia grupal ou, individualmente, mediante o correo 

electrónico. 

Materiais e recursos 

Libro de texto; fichas, propostas de actividades interactivas. 

Correo electrónico 

Videoconferencias 

Compartindo documentos en google drive 
Páxina web do instituto 

Blog do departamento de Lingua Castelá e Literatura do IES 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico. 
Páxina web do instituto . 
Blog do departamento de Lingua Castelá e Literatura. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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ANEXO I RÚBRICA CALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN E PUNTUACIÓN TOTAL 

APRENDER A 
APRENDER 

SIGUE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA EL 
APRENDIZAJE A 
DISTANCIA, SIENDO 
RESPONSABLE DE SU 
APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

SIGUE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS PARA EL 
APRENDIZAJE A 
DISTANCIA PERO 
NECESITA UN APOYO 
CONTINUO PARA 
DESARROLLAR SU 
TRABAJO 

NO SIGUE LOS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA EL 
APRENDIZAJE A 
DISTANCIA. 

 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA CORRECTAS. 
DEMUESTRA INTERÉS, 
CREATIVIDAD 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA CORRECTAS.  

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA INCORRECTAS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

MATEMÁTICA 

CORRECTA 
ORGANIZACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DEL 
TRABAJO ELABORADO 

ORGANIZACIÓN, 
AUNQUE INCORRECTA, 
DEL TRABAJO 
ELABORADO 

NO REALIZA EL TRABAJO  

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

SOCIAL E CIVICA 

RELACIONA LOS TEXTOS 
LITERARIOS CON LOS  
QUE TRABAJAMOS CON 
CONTEXTO SOCIAL EN EL 
QUE FUERON CREADOS 
Y REALIZA UNA 
VALORACIÓN CÍVICA 
APLICANDO  SUS 
VALORES A LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

RELACIONA LOS TEXTOS 
CON EL CONTEXTO EN 
EL QUE FUERON 
CREADOS Y VALORA  SU 
APORTACIÓN CÍVICA 
PERO SOLO EN 
OCASIONES 

NO RELACIONA LOS 
TEXTOS CON EL 
CONTEXTO EN EL QUE 
FUERON CREADOS NI 
EXTRAE UNA 
VALORACIÓN CÍVICA 

 

1  PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SENTIDO DA 
INICIATIVA 

ORIGINALIDAD EN EL 
DESAROLLO DE SA 
ACTIVIDAE. 
CREATIVIDAD 

DESARROLLA  SU 
ACTIVIDAD DE FORMA 
RUTINARIA 

NO DESARROLLA SU 
ACTIVIDAD 

 

1 PUNTO 1  PUNTO 0 PUNTOS 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURÁIS 

LEE, INTERPRETA 
CORRECTAMENTE Y 
APRECIA LOS TEXTOS 
LITERARIOS CON LOS 
QUE TRABAJAMOS 

LEE E INTERPRETA LOS 
TEXTOS LITERARIOS 
PERO NO APRECIA  SUS 
VALORES 

NO LEE NI INTERPRETA 
LOS TEXTOS LITERARIOS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

 

Para el cálculo de la puntuación que añadiremos a la media aritmética entre la primera y la segunda 

evaluación aplicamos la siguiente fórmula. 

NOTA RÚBRICA + 0,2 = NOTA QUE SUMAR A LA MEDIA ARITMÉTICA 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 de 4º ESO. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de 
lectura comprensiva e crítica de textos 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa 
índole pondo en práctica diferentes 
estratexias de lectura e autoavaliación da 
súa propia comprensión en función do 
obxectivo e 

o tipo de texto, actualizando 
coñecementos previos, traballando os 
erros de comprensión e construíndo o 
significado global do texto. 

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

LCLB2.1.3. Infire a información relevante 
dos textos, identificando a idea principal e 
as secundarias, e establecendo relacións 
entre elas. 

LCLB2.1.4. Constrúe o significado global 
dun texto ou de frases do texto 
demostrando unha comprensión plena e 
detallada deste. 

LCLB2.1.5. Fai conexións entre un texto e 
o seu contexto, integrándoo e avaliándoo 
criticamente, e realizando hipóteses sobre 
el. 

LCLB2.1.6. Comprende o significado 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 
exactitude e precisión. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar 
textos escritos en diferentes soportes e 
formatos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, as 
ideas principais, a estrutura e a intención 
comunicativa de textos escritos propios 
dos ámbitos persoal, educativo, social e 
laboral, 
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e de relacións con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), 
a organización do contido e o formato 
utilizado. 

LCLB2.2.2. Identifica os trazos diferenciais 
dos xéneros xornalísticos informativos e 
de opinión (noticias, reportaxes, 
editoriais, artigos e columnas, cartas á 
dirección, comentarios e crítica). 

LCLB2.2.3. Comprende e explica os 
elementos verbais e os non verbais, e a 
intención comunicativa 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 sentido de 
palabras, expresións, frases ou pequenos 
fragmentos extraídos dun texto en 
función do seu sentido global. 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica e deduce a 
información dada en esquemas, mapas 
conceptuais, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a 
lectura de calquera tipo de textos ou obras 
literarias a través dunha lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de acordo 
ou desacordo, respectando sempre as 
opinións dos demais. 

LCLB2.3.1. Identifica 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 significado dun 
texto. 

LCLB2.3.3. Respecta as opinións das 
demais persoas. 

B2.4. Seleccionar os coñecementos que se 
obteñan das bibliotecas ou de calquera 
outra fonte de información impresa en papel 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma 
diversas fontes de información, 
integrando os coñecementos adquiridos 
nos seus discursos orais ou escritos. 
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ou dixital, integrándoos nun proceso de 
aprendizaxe continua. 

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. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

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

LCLB2.5.2. Redacta borradores de 
escritura. 

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 gramaticais e ortográficas. 

LCLB2.5.4. Revisa o texto en varias fases 
para aclarar problemas co contido (ideas, 
estrutura, etc.) ou coa forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación). 

LCLB2.5.5. Avalía, utilizando guías, a súa 
propia produción escrita e a dos/das 
seus/súas compañeiros/as. 

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

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito 
de uso. 

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

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e 
corrección textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos, 
adecuándose aos trazos propios da 
tipoloxía seleccionada. 
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LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuais nos seus escritos. 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera 
tipo de texto, recollendo as ideas 
principais con coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo propio, evitando 
reproducir literalmente as palabras do 
texto. 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas 
conceptuais que estruturen o contido dos 
textos traballados. 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o significado 
dos elementos visuais que poidan 
aparecer nos textos (gráficas, imaxes, 
etc.). 

B2.7. Valorar a importancia da lectura e a 
escritura como ferramentas de adquisición 
das aprendizaxes e como estímulo do 
desenvolvemento persoal. 

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

LCLB2.7.2. Utiliza 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 exactitude e 
precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude creativa 
ante a lectura e a escritura. 

LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ferramentas 
das tecnoloxías da información e da 
comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e 
valorando escritos alleos, ou escribindo e 
dando a coñecer os seus propios. 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 
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B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
expresivos que adquiren determinadas 
categorías gramaticais en relación coa 
intención comunicativa do texto onde 
aparecen, con especial atención a 
adxectivos, determinantes e pronomes. 

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

B3.2. Recoñecer e explicar os valores 
expresivos que adquiren as formas verbais 
en relación coa intención comunicativa do 
texto onde aparecen. 

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

B3.3. Recoñecer e explicar o significado dos 
principais prefixos e sufixos, e as súas 
posibilidades de combinación para crear 
novas palabras, identificando os que 
proceden do latín e do grego. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos 
para a formación de palabras novas e 
explica o valor significativo dos prefixos e 
dos sufixos. 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, 
adxectivos, verbos e adverbios a partir 
doutras categorías gramaticais, utilizando 
diversos procedementos lingüísticos. 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos 
principais prefixos e sufixos de orixe 
grecolatina e utilízaos para deducir o 
significado de palabras descoñecidas. 

B3.4. Identificar os niveis de significado de 
palabras ou expresións en función da 
intención comunicativa do discurso oral ou 
escrito onde aparecen. 

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

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

B3.5. Usar correcta e eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de consulta, 
tanto en papel como en formato dixital, para 
resolver dúbidas sobre o uso correcto da 
lingua e para progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en papel e formato 
dixital, resolve eficazmente as súas 
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e 
progresa na aprendizaxe autónoma. 

B3.6. Explicar e describir os trazos que 
determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións 
compostas. 

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións 
simples en oracións compostas, usando 
conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. 
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LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear 
que organiza sintacticamente e 
semanticamente un enunciado, así como 
os elementos que se agrupan arredor 
dela. 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia 
semántica e funcional entre oadxectivo, o 
substantivo e algúns adverbios con 
oracións de relativo, substantivas e 
adverbiais respectivamente, 
transformando e ampliando adxectivos, 
substantivos e adverbios en oracións 
subordinadas e inseríndoas como 
constituíntes doutra oración. 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos da vida cotiá para a observación, 
reflexión e explicación sintáctica. 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua para resolver problemas de 
comprensión e expresión de textos orais e 
escritos e para a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos orais e 
escritos aplicando correctamente as 
normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social para obter 
unha comunicación eficiente. 

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos 
xéneros textuais, con especial atención ás 
estruturas expositivas e argumentativas, 
para utilizalas nas súas producións orais e 
escritas. 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as 
estruturas dos xéneros textuais, con 
especial atención ás expositivas e 
argumentativas, e utilízaas nas propias 
producións orais e escritas. 

LCLB3.8.2. Coñece os elementos da 
situación comunicativa que determinan os 
usos lingüísticos (tema, propósito, 
destinatario, xénero textual, etc.). 

LCLB3.8.3. Describe os trazos lingüísticos 
máis sobresalientes de textos expositivos 
e argumentati-vos, relacionándoos coa 
intención comunicativa e o contexto en 
que se producen. 

LCLB3.8.4. Recoñece nun texto os 
procedementos lingüísticos para a 
expresión da subxectividade, e utilízaos 
nas producións propias. 
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B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole 
e usar nas producións propias orais e 
escritas os conectores textuais e os 
principais mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticais como léxicos. 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a 
substitución léxica como un 
procedemento de cohesión textual. 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa 
distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótese, así 
como os mecanismos gramaticais e léxicos 
de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

B3.10. Recoñecer e utilizar os rexistros 
lingüísticos en función dos ámbitos sociais, 
valorando a importancia de utilizar o rexistro 
adecuado a cada momento. 

LCLB3.10.1. Recoñece os rexistros 
lingüísticos en textos orais ou escritos en 
función da intención comunicativa e do 
seu uso social. 

LCLB3.10.2. Valora a importancia de 
utilizar o rexistro adecuado a cada 
situación comunicativa, e aplícao nos seus 
discursos orais e escritos. 

B3.11. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensións sobre libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

LCLB3.11.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión de 
obras literarias da literatura española e 
universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil. 

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

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de 
lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis 
chamaron a súa atención e o que a lectura 
lle achegou como experiencia persoal. 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente o 
seu propio criterio estético perseguindo 
como única finalidade o pracer pola 
lectura. 
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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. 

LCLB4.3.2. Traballa en equipo 
determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polos 
alumnos, investigando e experimentando 
de forma progresivamente autónoma. 

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

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desenvolvendo progresivamente a 
expresión corporal como manifestación de 
sentimentos e emocións, respectando as 
producións das demais persoas. 

B4.4. Comprender textos literarios 
representativos desde o século XVlll aos 
nosos días, recoñecendo a intención do/da 
autor/a, o tema e os trazos propios do 
xénero ao que pertence, e relacionando o 
seu contido co contexto sociocultural e 
literario da época, ou doutras épocas, e 
expresando a relación con xuízos persoais 
razoados. 

LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección 
de textos literarios representativos da 
literatura desde o século XVlll aos nosos 
días, identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a linguaxe 
literaria. 

LCLB4.4.2. Expresa a relación entre o 
contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de 
temas e formas, emitindo xuízos persoais 
razoados. 

B4.5. Redactar textos persoais de intención 
literaria seguindo as convencións do xénero, 
con intención lúdica e creativa. 

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

LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular 
os seus propios sentimentos. 
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B4.6. Consultar e citar adecuadamente 
fontes de información variadas para realizar 
un traballo educativo en soporte impreso ou 
dixital 

LCLB4.6.1. Consulta e cita adecuadamente 
varias fontes de información para 
desenvolver por escrito, con rigor, 
claridade e coherencia. 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traba- llos 
escritos ou orais conclusións e puntos de 
vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias, expre- sándose con rigor, claridade 
e co- herencia.  

LCLB4.6.3. Utiliza recursos varia- dos das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realiza- ción dos seus 
traballos educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 
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Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación deste último trimestre realizarase, sempre de forma 
positiva, en base ao traballo personal do alumno realizado de forma 
telemática. O alumnado: 
• Participa nas actividades propostas. 

• Participa nas sesións de videoconferencia semanais destinadas á 

aclaración de dúbidas ou á explicación de conceptos. 

• Realiza actividades propostas pola profesora tanto de repaso como de 

afianzamento de materia dada na 1ª e 2ª avaliación. 

• Elabora textos literarios seguindo as normas ortográficas e de estilo. 

• Investiga na rede a partir de enlaces propostos previamente para 

ampliar a materia dada. 

• Elabora traballos creativos (poesías, microrrelatos, centóns, etc) 

combinando a literatura coa pintura, a fotografía, o cómic ou o deseño 

gráfico. 

• Reflexiona a partir de textos de diferente tipoloxía sobre a situación 

actual. 

• Visualiza vídeos explicativos e aclaratorios na resolución das actividades 

e, tras unha revisión personalizada das mesmas, pode autónomamente 

ver cales son os posibles erros cometidos. 

Instrumentos: 
- Produccións propias: redacción, relato, poesía, etc. 
- Test de comprensión lectora 
- Listas de cotexo sobre a entrega de actividades 
- Rúbricas (Vid. Anexos) 

Cualificación 
final 

Tras o cálculo da media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, sumaráselle ata un 

máximo de 2 puntos ponderando ás entregas realizadas na 3ª avaliación. 

A ponderación desta última realizarase por competencias e a partir das rúbricas 

do Anexo I. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A avaliación extraordinaria de Setembro será mediante unha proba 
obxectiva que versará sobre contidos e lecturas vistos durante a 1ª e 
2ª avaliación, excepto novas indicacións da Consellería. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de cualificación: 
Dependendo da situación de cada alumno ou alumna podemos seguir 
dous procedementos: 
- Alumnado co 1º parcial aprobado e co curso actual superado 

positivamente, recupera a asignatura pendiente automáticamente. 
- Alumnado co 1º parcial aprobado e co curso actual suspenso, debe 
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realizar satisfactoriamente o 70% das actividades do cuadernillo de 
reforzó entregado despois do primer parcial 

- Alumnado co 1º parcial suspenso ou non presentado, debe realizar o 
70% do cuadernillo completo do 1º e 2º parcial. 

- Alumnado non conectado ou que non presente o cuadernillo, tomara 
a decisión en Setembro tras actividades de consolidación e reforzo 
durante a época estival. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Probas obxectivas (xa realizadas na 2ª avaliación). 
- Cuadernillo de actividades correspondentes ao 2º parcial, xa 

entregado ao remate da 1ª proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Segundo as Instruccións do 27 de Abril, as actividades deste terceiro 

trimestre estarán enfocadas ao reforzo e consolidación de contidos 

impartidos nas clases presenciais. Non obstante, seguiranse 

impartindo contidos novos de forma xeral e sen que estos sexan 

avaliables. As actividades serán: 

- Actividades interdisciplinarias que buscan relacionar diferentes 

conceptos de outras materias de forma que estas resulten máis 

atractivas e interesantes para o alumnado. 

- Actividades de profundización sobre contidos xa dados e dos que a 

marcha do curso non permitía profundizar pois motos deles son 

anécdotas que resultan interesantes para os alumnos e alumnas. 

- Actividades de reforzo do uso da lingua escrita en cuanto a 

ortografía e estilo e reseñando textos escritos literarios ou 

expositivos. 

- Actividades destinadas ao uso da lingua oral como exposición en 

directo ou previamente grabada para a sua posterior visualización. 

- Actividades de investigación na rede, importantes para fomentar o 

uso crítico das novas tecnoloxías e alentar o anexo das TIC, tan 

importante nestes momentos. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada é a propia do sistema on-line.  

As tarefas con unha breve explicación son enviadas para ser realizadas 

polo alumnado semanalmente con parado flexible de entrega, inda que o 

recomendable é realizadas nunca semana.  

A corrección destas faise de forma individualizada de forma dixital ou 

mediante o visionado de videos coas respostas e a sua explicación. 

Inténtase que a conectividade alumno-profesor sea o máis inmediata e 

satisfactoria para que o discente non sinta desamparo e se vexa apoiado 

no seu proceso de aprendizaxe. 

O centro educativo presentou unha atención especial na identificación do 

alumnado desconectado ofrecendo a estes plans específicos como a 

recollida no centro de material necesario (computadoras) e outros, así  

como a entrega a domicilio de boletíns de actividades para aqueles que 

no tiñan posibilidade de conectividade. A entrega destes boletíns conta co 

apoio de Servizos Sociais do Concello de Cambre onde se sitúa o noso IES.  

Faise un estudo atendendo a esta diversidade do alumnado coa 

cooperación do equipo directivo, o corpo de  profesorado,os  titores dos 

distintos grupos e máis o departamento de orientación onde os 

traballadores (PTs) colaboran no seguimento destes alumnos con maiores 

dificultades técnicas, así como a comunicación coas familias.  

Materiais e recursos 

Os materiais son as actividades elaboradas polo profesorado valéndose de 

blogs e páxinas en rede doutros profesores, así como de webs de 

diferentes institucións. 

Algún destes son: 

- Centro Virtual Cervantes 

- leer.es 

- lengua.org 

- Aulas Galegas  

- Libros de texto 

Os sistemas de comunicación co alumnado son o correo electrónico e a 

plataforma Edmodo e só para aqueles que teñan especial dificultade 

facilítaselle un contacto de Telegram. 

Ademáis, traballamos coas seguintes ferramentas informáticas:  

-Blogs  

-Gmail 

-Edmodo  

http://leer.es/
http://lengua.org/
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-Classroom 

-Webex 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesorado comunicarase coas familias a través de distintos 

métodos: 

- Programa Abalar. 

- Correos do alumnado. 

- Chamadas telefónicas. 

- Titores grupos. 

- Taboleiro na páxina Web do centro. 

- Taboleiro e Blog do IES. 

- Outros plataformas tecnolóxicas coas que o profesorado estea a 

traballar (Edmodo, Webex, etc.)  

Publicidade  

 
- Comunicación diaria: Gmail, Classroom ou Edmodo  

- Clarificación de dúbidas: Zoom en horarios pactados (4ºA: Martes, 

12:00; 4ºB: Miércoles, 12:00) 

- Mails de contacto: lcl.afonsox.cambre@gmail.com (4º A e B) 

mjmmiguez1966@gmail.com (4º C, D e E) 

- Blogs: 

Do departamento de LCL:  

http://palabrasembarcaladas.blogspot.com/  

De profesoras (4º C, D e E):   

 https://mariammiguez.wordpress.com/ 

 http://lenguaconmilagros.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:lcl.afonsox.cambre@gmail.com
mailto:mjmmiguez1966@gmail.com
http://palabrasembarcaladas.blogspot.com/
https://mariammiguez.wordpress.com/
http://lenguaconmilagros.blogspot.com/
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ANEXO I: RÚBRICA DE AVALIACIÓN DA 3ª AVALIACIÓN 
 

COMPETENCIA 
DESCRIPCIÓN E 

PUNTUACIÓN  
 TOTAL 

APRENDER A 

APRENDER 

Sigue los 

procedimientos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia, siendo 

responsable de su 

aprendizaje 

autónomo 

Sigue los 

procedimientos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia pero 

necesita un apoyo 

continuo para 

desarrollar su 

trabajo 

No sigue los 

procedementos 

establecidos para 

el aprendizaje a 

distancia. 
 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita correctas. 

Demuestra 

interés, 

creatividad 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita correctas. 

Comprensión, 

expresión oral y 

escrita incorrectas  

2 puntos 1 punto 0 puntos 

MATEMÁTICA 

Correcta 

organización y 

estructuración del 

trabajo elaborado 

Organización, 

aunque incorrecta, 

del trabajo 

elaborado 

No realiza el 

trabajo 
 

2 puntos 1 punto 0 puntos 

SOCIAL E CÍVICA 

Relaciona los 

textos literarios 

con losâ   que 

trabajamos con 

contexto social en 

el que fueron 

creados y realiza 

una valoración 

cívica 

aplicando   sus 

valores a la 

situación actual 

Relaciona los 

textos con el 

contexto en el que 

fueron creados y 

valoraâ   su 

aportación cívica 

pero solo en 

ocasiones 

No relaciona los 

textos con el 

contexto en el que 

fueron creados ni 

extrae una 

valoración cívica 

 

1   punto 0,5 puntos 0 puntos 
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SENTIDO DA 

INICIATIVA 

Originalidad en el 

desarollo de sa 

actividae. 

Creatividad 

Desarrolla   su 

actividad de forma 

rutinaria 

No desarrolla su 

actividad 
 

1 punto 1   punto 0 puntos 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

Lee, interpreta 

correctamente y 

aprecia los textos 

literarios con los 

que trabajamos 

Lee e interpreta 

los textos 

literarios pero no 

aprecia   sus 

valores 

No lee ni 

interpreta los 

textos literarios  

2 puntos 1 punto 0 puntos 

 

 

Para el cálculo de la puntuación que añadiremos a la media aritmética entre la primera y la 

segunda evaluación aplicamos la siguiente fórmula. 

NOTA RUBRICA + 0,2 = NOTA QUE SUMAR A LA MEDIA ARITMÉTICA 

Propuesta de medidas de evaluación del  alumnado con la asignatura pendiente. 
 
El apartado 6.11 del documento de instrucciones “ actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
das  materias pendentes” indica que se podrán realizar trabajos o actividades que permitan una 
valoración objetiva o una prueba telemática. 
Después de valorar la opción de las dificultades de la realización de una prueba telemática, basándonos 
en los problemas que estamos detectando de dificultades de conexión o envío de trabajos solicitados, 
proponemos la realización de actividades de refuerzo y consolidación, que ya fueron diseñadas por el 
departamento para tal fin y adecuadas a cada nivel ,según los casos siguientes: 
 
 
Caso 1: Alumnado que tiene aprobado el primer examen parcial y aprueba el curso actual: recupera la 
asignatura pendiente automáticamente. 
Caso 2: Alumnado con el primer parcial aprobado y curso actual suspenso. 
Deberán realizar satisfactoriamente el 70% de las actividades del cuadernillo de refuerzo 
correspondientes al segundo parcial, que ya les fue entregado después de la realización de la prueba del 
primer parcial. 
Este material deberá ser enviado a su profesora de Lengua por las vías habituales durante esta etapa 
antes de las  14’00 horas del 1 de junio. 
En el caso de que un alumno tuviera dificultades para conectarse o circunstancias de algún tipo que le 
impidiera enviar dichas actividades, se le ofrece la opción de entregar la libreta en la conserjería del 
Instituto entre las 11’30 y 12’30  del día 1 de junio, con su nombre y apellidos y dirigida a la profesora 
correspondiente. 
Caso 3: Alumnos con el primer parcial suspenso, o que no se presentaron al examen del primer parcial. 
Deberán realizar al menos el 70%  del cuadernillo completo con las actividades de recuperación de la 
asignatura y entregarlo a su profesora, o en su caso, entregarlo en la conserjería del Instituto entre las 
11’30 y 12’30  del día 1 de junio, con su nombre y apellidos y dirigida a la profesora correspondiente. 
Caso 4: Alumnos que no se han conectado con la profesora para este fin, ni mostraron interés por 
recuperar la asignatura durante los dos trimestres anteriores: 
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 La decisión podría tomarse en septiembre, y se les daría la opción de realizar actividades de refuerzo y 
consolidación durante el periodo estival. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B.2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical, empregando distintas estruturas expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 

ordenación cronolóxica…), e utilizando os recursos expresivos adecuados ás 

condicións da situación comunicativa. 

1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical. (CCL, CAA) 

1.2. Axusta a expresión verbal ás condicións da situación comunicativa: tema, ámbito 

discursivo, tipo de destinatario, etc. empregando un léxico preciso e especializado e 

evitando o uso de coloquialismos, e palabras comodín. (CCL, CSC) 

1.3. Avalía as súas propias producións escritas e as dos seus compañeiros, 

recoñecendo as dificultades estruturais e expresivas e deseñando estratexias para 

mellorar a súa redacción e mellorar na aprendizaxe autónoma. (CCL, CAA) 

B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema 

especializado discriminando a información relevante e accesoria e empregando 

a lectura como un medio de adquisición de coñecementos. 

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios 

do ámbito académico ou de divulgación científica e cultural, identificando o tema e a 

estrutura. (CCL) 

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito 

académico, distinguindo as ideas principais e secundarias. (CCL) 

2.3. Analiza os recursos verbais e non verbais presentes nun texto expositivo de tema 

especializado e valóraos en función aos elementos da situación comunicativa: 

intención comunicativa do autor, tema e xénero textual. (CCL, CSC) 

B2.3. Ler, comprender e interpretar textos periodísticos e publicitarios de 

carácter informativo e de opinión, recoñecendo a intención comunicativa, 

identificando os rasgos propios do xénero, dos recursos verbais e non verbais 

empresados e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

3.1. Resume o contido de textos periodísticos escritos informativos e de opinión, 

discriminando a información relevante, recoñecendo o tema e a estrutura do texto e 

valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. (CCL) 
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3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando a información e a persuasión, 

recoñecendo os elementos que utiliza o emisor para seducir ao receptor, valorando 

críticamente a súa forma e o seu contido e rexeitando as ideas discriminatorias. (CCL, 

CSC) 

 

B.2.4. Realizar traballos de investigación sobre temas do currículo ou da 

actualidade social, científica ou cultural planificando a súa realización, obtendo 

a información de fontes diversas e utilizando as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para  a súa realización, avaliación e mellora. 

4.1. Realiza traballos de investigación planificando a súa realización, fixando os seus 

propios obxectivos, organizando a información en función dunha orde predefinida, 

revisando o proceso de escritura para mellorar o produto final e chegando a 

conclusións persoais. (CAA) 

4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, 

consultando fontes diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e organizando 

a información relevante mediante fichas-resumo. (CD) 

4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en 

epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía). (CCL) 

4.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para a realización, a 

avaliación e a mellora de textos escritos propios e alleos. (CD) 

B·31.1. Aplicar sistemáticamente os coñecementos sobre as distintas 

categorías gramaticais na realización, autoavaliación e mellora dos textos orais 

e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para 

o uso correcto da lingua. 

1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando 

erros de concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. (CCL, CAA)  

B3.1.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 

gramaticais: substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes, 

1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a explicación lingüística dos 

textos. (CCL) 
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explicando os seus usos e valores nos textos. 1.2.1. Identifica e explica os usos e valores básicos das distintas categorías gramaticais 

nun texto, relacionándoas coa intención comunicativa do emisor e tipoloxía textual 

seleccionada, así como con outros compoñentes da situación comunicativa: audiencia 

e contexto. (CCL)  

1.2.2. Identifica e explica os usos e valores concretos do substantivo nun texto, 

relacionándoo coa intención comunicativa do emisor e tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros compoñentes da situación comunicativa: audiencia e contexto. 

(CCL)  

1.2.3. Identifica e explica os usos e valores concretos do adxectivo nun texto, 

relacionándoo coa intención comunicativa do emisor e tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros compoñentes da situación comunicativa: audiencia e contexto. 

(CCL)  

1.2.4. Identifica e explica os usos e valores concretos do verbo nun texto, 

relacionándoo coa intención comunicativa do emisor e tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros compoñentes da situación comunicativa:audiencia e contexto. 

(CCL)  

1.2.5. Identifica e explica os usos e valores concretos dos pronomes nun texto, 

relacionándoo coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, 

así como con outros compoñentes da situación comunicativa: audiencia e contexto. 

(CCL) 

1.2.6. Identifica e explica os usos e valores concretos do artigo determinado e 

indeterminado e de todo tipo de determinantes, relacionando a súa presenza ou 

ausencia coa intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así 

como con outros compoñentes da situación comunicativa: audiencia e contexto. (CCL) 

B3.2. 2. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas sintácticas 

dos enunciados para a realización, autoavaliación e mellora de textos orais e 
2.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación entre os 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

escritos tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o 

uso correcto da lingua. 

distintos grupos de palabras. (CCL)  

2.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersonales e medias contrastando as 

diferenzas entre elas en función da intención comunicativa do texto no que aparecen. 

(CCL)  

2.3. Recoñece e explica o funcionamento básico dos distintos tipos de oracións 

compostas (CCL)  

2.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas sustantivas en 

relación co verbo da oración principal. (CCL)  

2.5 Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo 

identificando o antecedente ao que modifican. (CCL)  

2.6. Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando progresivamente estruturas 

sintácticas variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e mellora 

dos mesmos. (CCL) 

B3.3.1. Recoñecer os trazos propios das diferentes tipoloxías textuais 

identificando a súa estrutura e os trazos lingüísticos máis importantes en 

relación coa intención comunicativa 

3.1.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e argumentativos. (CCL)  

3.1.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos planos morfosintáctico, 

léxicosemántico e pragmático-textual, relacionando o seu emprego coa intención 

comunicativa do emisor e o resto de condicións da situación comunicativa. (CCL, CSC)  
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3.2.1. Incorpora os distintos procedementos de cohesión textual na súa propia 

produción oral e escrita. (CCL)  

3.2.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan referencia ao 

contexto temporal e espacial e aos participantes na comunicación. (CCL, CSC)  

3.2.3. Valora os recursos expresivos empregados polo emisor dun texto en función da 

súa intención comunicativa e do resto dos elementos da situación comunicativa, 

diferenciando e explicando as marcas de obxectividade e de subxectividade e os 

distintos procedementos gramaticais de inclusión do emisor no texto. (CCL, CSC) 

B.3.4.1. Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital para 

resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

4.1.1. Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas 

sobre o uso correcto da lingua e para avanzar na aprendizaxe autónoma. (CCL, CD) 

B3.4.2. Coñecer a orixe e evolución das distintas linguas de España e as súas 

principais variedades dialectales, recoñecendo e explicando os seus trazos 

característicos en manifestacións orais e escritas e valorando a diversidade 

lingüística como parte do patrimonio cultural do noso país. 

4.2.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e evolución das linguas de España, así como 

as súas principais variedades dialectales e valora a diversidade lingüística como parte 

do noso patrimonio cultural. (CCL; CSC) 

B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura española 

desde a Idade Media ata o século XVII a través da lectura e análise de 

fragmentos e obras significativas. 

1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao século XVII. 

(CCL) 

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade 

Media ao século XVII, identificando as súas características temáticas e formais 

relacionándoas co contexto, o movemento, o xénero ao que pertence e a obra 

do autor e constatando a evolución histórica de temas e formas. 

2.1. Identifica as características temáticas e formais relacionándoas co contexto, 

movemento e xénero ao que pertence e a obra do autor. (CCL)  

2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a evolución de temas e formas. 

(CCL) 
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B4.3. Interpretar críticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade 

Media ao século XVII, detectando as ideas que manifestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

3.1 Le e Interpreta críticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media 

ao século XVII. (CCL)  

3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, 

artístico e cultural. (CCL,CSC) 

B4.4.Planificar e elaborar traballos de investigación escritos ou presentacións 

sobre temas, obras ou autores da literatura desde a Idade Media ata o século 

XVII, obtendo a información de fontes diversas e achegando un xuízo crítico 

persoal e argumentado con rigor. 

4.1 Planifica a elaboración de traballos de investigación escritos ou presentacións 

sobre temas, obras ou autores da literatura desde a Idade Media ata o século XVII. 

( CCL, CAA)  

4.2 Obtén a información de fontes diversas. (CCL, CAA)  

4.3 Argumenta con rigor o seu propio xuízo crítico. (CCL, CAA) 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

A avaliación do terceiro trimestre realizarase a partir do traballo 

desenvolto telemáticamente polo alumnado, sempre que afecte 

positivamente aos seus resultados finais. 

Instrumentos: 

Traballos sobre lecturas, tipos de textos ou movementos literarios e 

autores representativos. 

Actividades de repaso das unidades morfolóxicas e sintácticas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Calculamos a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. A esta 

nota poderáselle subir ata dous puntos tendo en conta as actividades 

realizadas nesta terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Realizarase unha proba a partir dos contidos mínimos do programa 

de 1º de Bacharelato: 

-Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical. 

-Comprende textos escritos e é capaz de sintetizalos identificando as 

ideas principais. 

-Recoñece e explica os rasgos estruturais dos distintos tipos de texto. 

-Coñece os distintos procedementos de adecuación, coherencia e 

cohesión. 

-Identifica usos e valores básicos de todas as categorías gramaticais. 

-Realiza análises morfolóxicas. 

-Coñece os elementos da comunicación. 

-Recoñece e analiza oracións simples, compostas coordinadas e 

compostas subordinadas substantivas e adxectivas. 

-Explica as características dos autores e das obras más importantes 

desde a Idade Media ata o Barroco. 

-Le e interpreta textos fundamentais dende a Idade Media ata o Barroco. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Proponse a realización de: 

 Actividades e exercicios sobre diversas lecturas. 

 Traballos sobre autores representativos de diversos 

movementos literarios. 

 Resumos, esquemas e comentarios de texto. 

 Exercicios de repaso sobre categorías gramaticais e unidades 

sintácticas. 

 Actividades de análise sintáctica. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Proposta e corrección das actividades anteriormente descritas por 

videoconferencia ou, individualmente, mediante correo electrónico. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto, fichas, propostas de actividades interactivas. 

 Correo electrónico 

 Videoconferencias 

 Compartindo documentos en Google Drive. 

 Páxina web do instituto 

 Blog do Departamento de Lingua Castelá e Literatura 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias. Publicidade. 

O alumnado recibe información sobre as distintas actividades 

durante a terceira avaliación empregando os seguintes 

procedementos: 

 Correo electrónico. Cada vez que comezamos unha nova 

actividade o alumnado recibe a información necesaria e 

resolvemos as dúbidas que poidas xurdir. 

 Google Drive. Esta ferramenta empregámola para corrixir 

tarefas ou realizar correccións das mesmas. 

 Videoclases. Emprégase a plataforma Webex para estar en 

contacto directo cos estudantes cando resulta necesario. 

 Blog do Departamento e páxina do centro. Serven como 

puntos fundamentais básicos de información. 
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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 

Comprender e producir textos expositivos e 
argumentativos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando a intención do emisor, resumindo 
o seu contido, diferenciando a idea principal e 
explicando o modo de organización. 

Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e  argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando a intención comunicativa do emisor a súa idea principal. 

Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, 
diferenciando as ideas principais e secundarias. 

Analiza a estrutura de textos expositivos e argumentativos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou 
empresarial, identificando os tipos de  conectores e organizadores da información textual. 

Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, organizando os  
enunciade secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas  ortográficas e gramaticais, e revisa a súa  produción escrita 
para mellorala. 

Escribir textos expositivos e  argumentativos 
propios do ámbito educativo con rigor, 
claridade e corrección, empregando 
argumentos adecuados e convincentes, e 
axustando a súa expresión a intención 
comunicativa e ao resto das condicións da 
situación comunicativa. 

Desenvolve por escrito un tema  do currículo con rigor, claridade e corrección  ortográfica e gramatical, aplicando os coñecementos 
gramaticais e pragmáticos, para mellorar a expresión escrita. 

Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito  discursivo, tipo de 
destinatario, xénero textual, etc), empregando os recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de  
coloquialismos. 

Analizar textos escritos argumentativos e 
expositivos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, 
identificando vos seus trazos formais 
característicos e relacionando as súas 
características expresivas coa intención 
comunicativa e co resto dos elementos da 
situación comunicativa. 

Describe vos trazos  morfosintácticos, léxico- semánticos e pragmático-textuais presentes  nun texto expositivo ou  argumentativo 
procedente dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical adecuada e  pondo 
de  manifesto a súa relación coa intención comunicativa do emisor e cos trazos propios do xénero textual. 

Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución  pronominal, uso reiterado de determinadas estruturas  
sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico  semánticos ( substitución por sinónimos,  hipónimos e  hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. 

Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) presentes en textos 
expositivos e  argumentativos, así como a súa función no texto. 

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 activo. 

Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o seu significado. 

Recoñece e explica a procedencia  grecolatina de gran parte do léxico español e valora o seu coñecemento para a dedución do 
significado de palabras descoñecidas. 

Recoñecer e identificar os trazos característicos 
das categorías gramaticais, explicar os seus 
usos e valores nos textos. 

Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do emisor, coa tipoloxía 
textual seleccionada e con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto). 

Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado da lingua, 
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evitando ou uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé 

Identificar e explicar os niveis de significado das 
palabras ou expresións en función da intención 
comunicativa do discurso oral ou escrito en que 
aparecen 

Explica con propiedade ou significado de palabras ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa intención comunicativa do emisor. 

Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e 
homonimia) como procedemento de cohesión textual. 

Observar, reflexionar e explicar as estruturas  
sintácticas dun texto, sinalando as conexións 
lóxicas e  semánticas que se establecen entre 
elas. 

Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de significado que establecen co verbo da oración principal, 
empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 

Aplicar os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, e 
autoavaliación e a mellora de textos orais e 
escritos, tomando conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para un uso correcto 
da lingua. 

Enriquece os seus textos orais e escritos incorporando estruturas  sintácticas variadas e aplicando os coñecementos adquiridos para 
a revisión e a mellora destes. 

Aplica os coñecementos adquiridos sobre as estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e mellora dos 
propios textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

Aplicar os coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á comprensión, á 
análise e ao comentario de textos de distinto 
tipo procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos (marcas de 
obxectividade e subxectividade; referencias  
deícticas temporais, espaciais e persoais , e 
procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e  elo resto dos 
elementos da situación comunicativa. 

Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o resto dos 
elementos da situación comunicativa, utilizando a análise para afondar na comprensión do texto. 
Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto tipo 
procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de 
obxectividade e subxectividade; referencias  deícticas temporais, espaciais e persoais,e o procedementos de cita) coa intención 
comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comunicativa. 

Recoñece e explica os procedementos de inclusión do emisor e do receptor no texto. 

Recoñece e explica as referencias  deícticas, temporais, espaciais e persoais e os textos. 

Recoñece, explica e utiliza os procedementos de cita. 

Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando os seus  incorrecciones (concordancias, réxime verbal,  
ambigüidades  sintácticas,  coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxectivo de mellorar a 
expresión escrita e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

Explicar a forma de organización interna dos 
textos expositivos e  argumentativos. 

Recoñece, explica e utiliza en textos propios e alleos as formas de estruturar os textos expositivos e argumentativos. 

Reflexionar 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 partir de lecturas anteriores 

Expresa as súas experiencias de lectura de obras de diferente tipo, xénero, etc., e  as as súas experiencias persoais en relación co 
novo texto, para chegar a unha mellor comprensión e interpretación de este. 
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que se relacionan con el. 

Reflexionar sobre ou sistema e  as normas de 
uso das linguas, mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados, as 
palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a  
produción de textos. 

Utiliza os coñecementos lingüísticos 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. 

Coñecer vos aspectos temáticos e formais dos 
principais movementos literarios do século  XX 
ata os nosos días, así como os autores e obras 
máis significativos. 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos principais movementos do século  XX 
ata os nosos días, mencionando os autores e obras máis representativas. 

Ler e analizar textos literarios representativos 
da historia da literatura do século  XX ata os 
nosos días, identificando as características 
temáticas e formais, en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que  pertence e a 
obra da autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas. 

Analiza fragmentos literarios ou, de ser ou caso, de obras completas  do século  XX ata volos nosos días, relacionando ou contido e  
as formas de expresión coa traxectoria e o estilo de  l autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertencen. 

Compara textos de diferentes épocas e describe a evolución de temas e formas. 

Interpretar de maneira crítica fragmentos ou 
obras da literatura do século  XX ata os nosos 
días, recoñecendo as ideas que  manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, 
artístico e cultural. 

Interpreta de maneira crítica fragmentos ou obras completas significativas da literatura do século  XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que  manifestan a relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

Desenvolver por escrito un tema da historia da 
literatura do século  XX ata os nosos días, 
expoñendo as ideas con rigor, claridade e 
coherencia, achegando unha visión persoal. 

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século  XX ata os nosos días, expoñendo as ideas con rigor, claridade, 
coherencia e corrección, achegando unha visión persoal 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación desta 3ª avaliación realizarase a partir do traballo desenvolvido polo alumnado 
de maneira telemática, sempre que afecte positivamente aos seus resultado fináis. 
O alumnado: 

 visionou vídeos tanto existentes en internet como elaborados pola profesora para 
aclarar aspectos. 

 resumiu a información que lle proporcionaron eses vídeos 

 elabora textos seguindo unhas características sintácticas indicadas 

 realizou comentarios críticos sobre textos aparecidos en medios de comunicación 

 realizou actividades de repaso dos contidos desenvolvidos dende principio de curso 

 resolveu modelos de exames similares aos de ABAU 

Instrumentos: 
 documentos compartidos con comentarios críticos 

 documentos compartidos coa resolución de diversas actividades: resumo de vídeos, 
creación de textos seguindo unhas normas, actividades de repaso 

 modelo de exames Abau 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Calculamos a media aritmética entre as notas da 1ª e 2ª avaliación e a esa nota 
sumarémoslle ata dos puntos tendo en conta as actividades desenvolvidas nesta 3ª 
avaliación, realizaremos o cálculo concreto destos dous puntos mediante unha rúbrica 
(ANEXO I) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizaremos unha proba presencial seguindo o modelo ABAU a partir dos 
seguintes contidos mínimos: 
 Exprésase por escrito mediante discursos coherentes, correctos, creativos e adecuados 

ás diversas situacións de comunicación e ás diversas finalidades comunicativas.  

 Resume,  esquematiza e comenta distintos tipos de textos segundo os modelos de 
selectividade.  

 Coñece os principios fundamentais da gramática española, recoñecendo as distintas 
unidades da lingua, as súas características formais e as súas combinacións.  

 Identifica nun texto e emprego adecuado de formas verbais e das distintas formas de  
perífrasis verbais.   

 Identifica nun texto e uso dos distintos tipos de  sintagmas, dos seus constituíntes e das 
funcións que desempeñan na oración.  

 Identifica nun texto e uso dos constituíntes da oración simple (suxeito, predicado etc.) 
Identifica nun texto e uso das relacións existentes entre estruturas sintácticas  
oracionales compostas.  

 Coñece das relacións léxico- semánticas das palabras (sinonimia, antonimia,  
hiperonimia, campo léxico, campo  semántico) mediante a identificación dos elementos 
dun texto. Identifica nun texto os elementos que contribúen a proporcionar cohesión ou 
coherencia textual.  

 Coñece as características xerais dos períodos máis representativos da literatura española 
e  hispanoamericana incluídas no programa, así como aos seus autores e obras máis 
significativas 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tendo en conta que a maior parte deste alumnado terá que realizar as probas ABAU 
continuamos coas partes do curriculum que faltaban por cursarse: 
Teatro español do século XX: a través de vídeos elaborados polas profesoras ou xa 
existentes na web, así como explicacións por videoconferencia. 
Lectura La Fundación: completamos a explicación e reflexión desta obra de teatro a 
través de explicacións utilizando as videoconferencias 
Sintaxis: faltaba a explicación da oración composta que completamos a través das 
videoconferencias, tamén realizamos actividades sobre a sintaxe por este mesmo 
procedemento 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado non tiña problemas de conectividade, nalgúns casos grazas ao reparto de 
ordenadores e conexións a rede por parte do centro. 
A metodoloxía de traballo é de dous tipos: 
TEATRO: Explicación a través de vídeos elaborados pola profesora ou existentes na web  
e resolución de actividades por parte do alumnado a partir da información 
proporcionada neses vídeos 
LECTURA: a través de videoconferencia reflexionamos sobre a lectura e 
proporcionamos actividades 
SINTAXIS: a través da videoconferencia realizamos a explicación e resolución de 
actividades 
COMENTARIO CRÍTICO: envío de texto a través do correo electrónico, elaboración en 
documentos compartidos en DRIVE e corrección dos mesmos 

Materiais e recursos 

CORREO ELECTRÓNICO: programar as actividades e resolver dúbidas 
BLOG:  http://2bachaprendiendolc.blogspot.com/. Para ter os vídeos e os temarios 
teóricos 
DRIVE: para compartir as actividades que o alumnado vai elaborando e facilitar a súa 
corrección polas profesoras 
VIDEOCONFERENCIA: para a explicación, corrección de exercicios e resolución de 
dúbidas 

http://2bachaprendiendolc.blogspot.com/
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O alumnado recibe información sobre o desenvolvemento das actividades durante esta 
3ª avaliación utilizando os seguintes procedementos: 
CORREO ELECTRÓNICO: cada vez que comenzamos unha nova actividade o alumnado 
recibe a información necesaria e resolvemos as dúbidas que xurdan. 
GOOGLE DRIVE: ferramenta para compartir actividades e recibir a corrección das 
mesmas 
BLOG: serve como contenedor para os vídeos (tanto os elaborados pola profesora 
como os localizadon na web), tamén teñen á súa disposición a información teórica 
necesaria para o desenvolvemento do seu traballo. 

Publicidade  

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II 
 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 3º TRIMESTRE 
TEATRO ESPAÑOL DO SÉCULO XX: visionado de vídeos e realización de 
actividades a partir da información recibida 
LECTURA LA FUNDACIÓN: videoconferencia coa reflexión sobre esta obra 
SINTAXIS: videoconferencia coa explicación do tema e realización de 
actividades, elaboración de textos seguindo os esquemas sintácticos que se lles 
indica  
PRACTICA EXAMES ABAU 
 

AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE E ORDINARIA 
Para avaliar as actividades elaboradas durante o 3º trimestre realizaremos a 
RÚBRICA que aparece no ANEXO I 
Para o cálculo da nota final de xuño realizaremos a media aritmética da 1ª e 2ª 
avaliación e engadiremos de 1 a 2 puntos segundo o resultado da rúbrica  
 

EXAMES DE SETEMBRO 
Realizaremos unha proba presencial seguindo o modelo ABAU a partir dos 
seguintes contidos mínimos: 
 Exprésase por escrito mediante discursos coherentes, correctos, creativos e 

adecuados ás diversas situacións de comunicación e ás diversas finalidades 
comunicativas.  

 Resume,  esquematiza e comenta distintos tipos de textos segundo os modelos de 
selectividade.  

 Coñece os principios fundamentais da gramática española, recoñecendo as 
distintas unidades da lingua, as súas características formais e as súas combinacións.  

 Identifica nun texto e emprego adecuado de formas verbais e das distintas formas 
de  perífrasis verbais.   

 Identifica nun texto e uso dos distintos tipos de  sintagmas, dos seus constituíntes e 
das funcións que desempeñan na oración.  

 Identifica nun texto e uso dos constituíntes da oración simple (suxeito, predicado 
etc.) Identifica nun texto e uso das relacións existentes entre estruturas sintácticas  
oracionales compostas.  

 Coñece das relacións léxico- semánticas das palabras (sinonimia, antonimia,  
hiperonimia, campo léxico, campo  semántico) mediante a identificación dos 
elementos dun texto. Identifica nun texto os elementos que contribúen a 
proporcionar cohesión ou coherencia textual.  

 Coñece as características xerais dos períodos máis representativos da literatura 
española e  hispanoamericana incluídas no programa, así como aos seus autores e 
obras máis significativas 
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ANEXO I  RÚBRICA CALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN E PUNTUACIÓN TOTAL 

COMENTARIOS 
CRÍTICOS 

REALIZA TODOS OS 
COMENTARIOS DE 
FORMA CORRECTA 

REALIZA TODOS OS 
COMENTARIOS, PERO 
NON DE FORMA 
CORRECTA OU FALTAN 
VARIOS 

NON REALIZA OS 
COMENTARIOS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTOS 0 PUNTOS 

ACTIVIDADES 
TEATRO 

REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES CUNHA 
COMPRENSIÓN E 
EXPRESIÓN ESCRITAS 
CORRECTAS 

NON REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES OU A 
COMPRENSIÓN E 
EXPRESIÓN ESCRITAS 
NON SON CORRECTAS 

NON REALIZA AS 
ACTIVIDADES 
PROPOSTAS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTOS 0 PUNTOS 

ACTIVIDADES 
LECTURA 

REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES CUNHA 
COMPRENSIÓN E 
EXPRESIÓN ESCRITAS 
CORRECTAS 

NON REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES OU A 
COMPRENSIÓN E 
EXPRESIÓN ESCRITAS 
NON SON CORRECTAS 

NON REALIZA AS 
ACTIVIDADES 
PROPOSTAS 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SINTAXIS 

REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES  

NON REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES  

NON REALIZA AS 
ACTIVIDADES 
PROPOSTAS 

 

2 PUNTOS 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

ACTIVIDADES DE 
REPASO 

REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES  

NON REALIZA TODAS AS 
ACTIVIDADES  

NON REALIZA AS 
ACTIVIDADES 
PROPOSTAS 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

MODELOS 
EXAMES 

A PUNTUACIÓN DA 
CORRECCIÓN É DE 8 A 10 
PUNTOS 

A PUNTUACIÓN DA 
CORRECCIÓN É DE 5 A 7 
PUNTOS 

A PUNTUACIÓN DA 
CORRECCIÓN É MENOR 
DE 5 

 

2 PUNTO 1 PUNTOS 0 PUNTOS 

 

Para o cálculo da puntuación que engadiremos á media aritmética entre a primeira e segunda avaliación 

aplicamos a seguinte fórmula: 

NOTA RÚBRICA + 0,2 = NOTA QUE SUMAR Á MEDIA ARITMÉTICA 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Identificar o tipo de información que é preciso localizar, as fontes informativas 
dispoñibles, realizar consultas informativas seguindo un plan diseñado previamente e 
emplear o recurso informativo mais apropiado ao tipo de información que se necesita. 

Identifica o tipo de información que necesita en función duns obxectivos. 

Localiza os recursos dispoñibles e acordes as súas necesidades informativas. 

Concreta o proceso de búsqueda de información. 

Escolle os recursos informativos que necesita de forma eficaz. 

Ler de forma comprensiva textos informativos de diferente tipoloxía (continuos, 
discontinuos, e procedentes dos medios de comunicación e dos medios audiovisuais) 

Comprende e analiza textos continuos e discontinuos, e sabe extraer as ideas principais. 

Deduce información implícita ou explícita dos contidos audiovisuais e dos textos dos medios 
de comunicación. 

Valorar a información atopada en función de determinados criterios: pertinencia, 
veracidade, fiabilidade, etc. 

Selecciona a información despois de valorala segundo uns determinados criterios (pertinencia, 
veracidade, fiabilidade, etc) 

Extraer a información necesaria, en función dos obxectivos de traballo, de forma 
sintetizada. 

Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo. 

Recoller as fontes consultadas para citarlas correctamente no producto final. Recopila as fontes consultadas e citaas correctamente. 

Estructurar mediante un guion textos propios expositivos, descriptivos e explicativos, 
a partir da información reunida. 

Elabora guions para estructurar os textos creados a partir da información reunida. 

Coñecer e aplicar pautas formais para a elaboración de traballos escritos (paxinación, 
índice, bibliografía, etc.) utilizando procesadores de texto de forma autónoma. 

Presenta os seus traballos seguindo unhas pautas consensuadas: paxinación, índice, 
bibliografía, etc. 

Coñecer e emplear correctamente unhas pautas polas que se rixe a forma de citar 
diferentes fontes. 

Cita con corrección os materiais consultados para buscar a información 

Incorporar imáxenes aos trabajos escritos ou ás presentacións cun tratamento 
axeitado. 

Incorpora imáxenes aos esus traballos de investigación. 

Identificar e valorar as pautas para a producción de textos dixitáis eficaces (lonxitud 
dos textos escritos, presentacións eficaces, etc.) 

Respecta unhas pautas mínimas na producción de textos dixitáis. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
A avaliación desta 3ª avaliación realizarase a partir do traballo desenvolvido polo 
alumnado de maneira telemática, sempre que afecte positivamente aos seus resultado 
fináis. 
O alumnado realizará unha presentación expoñendo un tema seleccionado previamente 

Instrumentos: 
 presentación utilizando a ferramenta de GOOGLE PRESENTACION ou o programa 

IMPRESS 

 Documento no que se recolle a explicación do que aparece en dita presentación 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Calculamos a media aritmética entre as notas da 1ª e 2ª avaliación e a esa nota 
sumarémoslle ata dos puntos tendo en conta as actividades desenvolvidas nesta 3ª 
avaliación, realizaremos o cálculo concreto destos dous puntos mediante unha rúbrica 
(ANEXO I) 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado presentará un traballo escrito tendo en conta os seguintes contidos 
mínimos: 

 Recolle información utilizando unha biblioteca do seu entorno  

 Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos consultados. 

 Identifica e respecta a autoría de textos ou imáxenes.  

 Utiliza internet como medio de localizar información 

 Contrasta a información recollida na rede con outras fontes orales ou impresas. 

 Elaborar un esquema do traballo que se vai realizar. 

 Selecciona a información despois de valorala segundo uns determinados criterios 
(pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc). 

 Recopila as fontes consultadas e citaas correctamente. 
 Respecta unhas pautas mínimas na producción de textos dixitais.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 2º ESO A-2º ESO B-2º ESO D:  

 elaboran unha presentación sobre diversos temas propostos 

 elaboran un guion explicativo do que recollen as diapositivas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

ALUMNADO SIN PROBLEMAS DE CONECTIVIDADE 
O alumnado utiliza  GOOGLE DRIVE cos seguintes documentos   
compartidos coa profesora: 

 presentación 

 documento 
ALUMNADO CON ORDENADOR PERO SIN CONECTIVIDADE OU CON MALA 
CONECTIVIDADE 
O centro ten o programa EDIXGAL en 1º e 2º de ESO, por iso todo o alumnado 
destes niveis dispón dun ordenador portátil, pero algún deles pode non 
dispoñer de internet na súa casa ou vivir nunha zona cunha conexión a rede 
moi deficiente, neste caso o alumnado pode facer o mesmo traballo 
utilizando o programa IMPRESS e o tratamento de texto, recoller nun pen 
drive estes traballos e acercalos ao centro ben a través dos pais ou das 
facilidades que proporciona o concello. 

Materiais e recursos 

 DRIVE: realizarán presentación e documentos compartidos 
entre profesora e alumno/a. 

 EDIXGAL: curso que recolle toda a teoría traballada ao 
longo do curso 

 VIDEOCONFERENCIA para resolver dúbidas 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

CORREO ELECTRÓNICO: alumnado recibe a información das 
actividades que imos realizar nas semanas posteriores 
 
SITES: ahí terán información sobre o traballo que imos realizar  
https://sites.google.com/view/investigacion/indice?authuser=0 

Publicidade  
Publicación 

obrigatoria na páxina 
web do centro. 

INVESTIGACIÓN E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN 
 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 3º TRIMESTRE 

 PRESENTACIÓN sobre un aspecto relacionado coa presenza da muller na 
nosa sociedade 

 DOCUMENTO no que se recolle o guion explicativo das diapositivas da 
presentación 
 

AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE E ORDINARIA 
Para avaliar as actividades elaboradas durante o 3º trimestre 
realizaremos a RÚBRICA que aparece no ANEXO I 
Para o cálculo da nota final de xuño realizaremos a media aritmética 
da 1ª e 2ª avaliación 
 
EXAMES DE SETEMBRO 
O alumnado presentará un traballo escrito tendo en conta os seguintes contidos 
mínimos: 

 Recolle información utilizando unha biblioteca do seu entorno  

 Distingue as ideas principais das secundarias nos documentos consultados. 

 Identifica e respecta a autoría de textos ou imáxenes.  

 Utiliza internet como medio de localizar información 

 Contrasta a información recollida na rede con outras fontes orales ou 
impresas. 

 Elaborar un esquema do traballo que se vai realizar. 

 Selecciona a información despois de valorala segundo uns determinados 
criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc). 

 Recopila as fontes consultadas e citaas correctamente. 
 Respecta unhas pautas mínimas na producción de textos dixitais. .  

https://sites.google.com/view/investigacion/indice?authuser=0
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ANEXO I  RÚBRICA CALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN E PUNTUACIÓN TOTAL 

DIXITAL 

DOMINA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS 
PRECISAS PARA O 
TRABALLO A DISTANCIA 

UTILIZA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS PERO 
NON AMOSA INTERÉS 
POLO TRABALLO BEN 
FEITO 

NON UTILIZA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS 
PRECISAS PARA O 
TRABALLO A DISTANCIA 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

APRENDER A 
APRENDER 

SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA, SENDO 
RESPONSABLE DO SEU 
APRENDIZAXE 
AUTÓNOMO 

SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA PERO 
NECESITA UN APOIO 
CONTINUO PARA 
DESENVOLVER O SEU 
TRABALLO 

NON SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA. 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA CORRECTAS. 
AMOSA INTERÉS, 
CREATIVIDADE 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA CORRECTAS.  

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA INCORRECTAS 

 

3 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

MATEMÁTICA 

CORRECTA 
ORGANIZACIÓN E 
ESTRUCTURACIÓN DO 
TRABALLO ELABORADO 

ORGANIZACIÓN 
CAÓTICA DO TRABALLO 
ELABORADO 

NON REALIZA O 
TRABALLO 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SOCIAL E CIVICA 

RELACIONA OS TEMAS 
SELECCIONADOS PARA O 
DESENVOLVEMENTO 
DAS ACTIVIDADES 
PREVISTAS CO 
CONTEXTO SOCIAL NO 
QUE VIVIMOS E VALORA 
AS CONSECUENCIAS 
CÍVICAS DOS 
COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS 

RELACIONA OS TEMAS 
SELECCIONADOS PARA O 
DESENVOLVEMENTO 
DAS ACTIVIDADES 
PREVISTAS CO 
CONTEXTO SOCIAL NO 
QUE VIVIMOS E VALORA 
AS CONSECUENCIAS 
CÍVICAS DOS 
COÑECEMENTOS 
ADQUIRIDOS, PERO SÓ 
EN OCASIÓNS 

NON RELACIONA O SEU 
TRABALLO CO 
CONTEXTO NO QUE 
VIVIMOS NIN EXTRAE 
UNHA VALORACIÓN 
CÍVICA 

 

2 PUNTO 1 PUNTOS 0 PUNTOS 

SENTIDO DA 
INICIATIVA 

ORIXINALIDAD NO 
DESENVOLVEMENTO DA 
SUA ACTIVIDADE. 
CREATIVIDADE 

DESENVOLVE A SÚA 
ACTIVIDADE DE XEITO 
RUTINARIO 

NON DESENVOLVE A 
SÚA ACTIVIDADE 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURÁIS 

LEE, INTERPRETA 
CORRECTAMENTE E 
APRECIA OS TEXTOS COS 
QUE TRABALLAMOS 

LEE E INTERPRETA OS 
TEXTOS PERO NON 
APRECIA OS SEUS 
VALORES 

NON LEE NIN 
INTERPRETA OS TEXTOS 
LITERARIOS 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

Para o cálculo da puntuación que engadiremos á media aritmética entre a primeira e segunda 

avaliación aplicamos a seguinte fórmula: 

NOTA RÚBRICA + 0,2 = NOTA QUE SUMAR Á MEDIA ARITMÉTICA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Leer, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas de distintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre periodos e 
autores significativos.  

Lee e analiza textos literarios universais dende os inicios da literatura ata o Romanticismo 
(inclusive), interpretando o seu contido de acordo cos coñecementoss adquiridos sobre 
temas e formas literarias, así como sobre periodos e autores significativos.  

Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra significativa dunha época, 
interpretándoa en relación co seu contexto histórico e literario, obtendo a 
información bibliográfica necesaria e efectuando unha valoración persoal.  

Realiza traballos críticos sobre varias obras lídas na sua integridade (1), relacionándoas co seu 
contexto histórico, social e literario e, no seu caso, co significado e a relevancia do seu autor 
na época ou na historia da literatura e consultando fontes de información diversas.  
 

(1) Agatha Christie: El asesinato de Rogelio Ackroyd 
Jane Austen: Orgullo y prejuicio 
Unha obra de ciencia ficción 
 

 
Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, un autor ou unha época con 
axuda de medios audiovisuais e das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, 
expresando as propias opinións, seguindo un esquema preparado previamente, 
valorando as obras literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos 
colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia experiencia.  
 
 

3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando coñecementos literarios e 
lectura, cunha correcta estructuración do contido, argumentación coherente e clara das 
propias opinións, consulta de fontes e cita das mesmas, selección de información relevante e 
utilización do rexistro apropiado e da terminoloxía literaria necesaria.  

3.2. Explica oralmente ou por escrito os cambios significativos na concepción da literatura e 
dos xéneros literarios, relacionándoos co conxunto de circunstancias históricas, sociais e 
culturais e establecendo relacións entre a literatura e o resto das artes.  

3.3. Valora oralmente ou por escrito unha obra literaria, recoñecendo a lectura como unha 
fonte de enriquecemento da propia personalidade e como un medio para profundizar na 
comprensión do mundo interior e da sociedade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
A avaliación desta 3ª avaliación realizarase a partir do traballo desenvolvido polo 
alumnado de maneira telemática, sempre que afecte positivamente aos seus resultado 
fináis. 
O alumnado: 

 visionou vídeos tanto existentes en internet como elaborados pola profesora 
para aclarar aspectos importante do teme desenvolvido. 

 resumiu a información que lle proporcionaron eses vídeos 

 fixo unha presentación, explicación e elaboración de actividades sobre un 
autor/a 

 resolveu as actividades que os seus compañeiros lle proporcionaron 

Instrumentos: 
 presentación utilizando a ferramenta de GOOGLE PRESENTACION sobre un 

autor/a 

 explicación mediante videoconferencia do autor/a anterior 

 elaboración dun formulario GOOGLE para que o contesten os seus 
compañeiros/a 

 responder ao cuestionario enviado polo formulario GOOGLE 

 documentos compartidos en GOOGLE cun resumo da información obtida a 
través do visionado de vídeos 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Calculamos a media aritmética entre as notas da 1ª e 2ª avaliación e a esa nota 
sumarémoslle ata dos puntos tendo en conta as actividades desenvolvidas nesta 3ª 
avaliación, realizaremos o cálculo concreto destos dous puntos mediante unha rúbrica 
(ANEXO I) 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizaremos unha proba presencial a partir dos seguintes contidos 
mínimos: 
Todos os contidos mínimos seguintes refírense ás etapas literarias entre a literatura 
clásica (Grecia e Roma) e o Romanticismo 

 Coñecer os grandes movementos estéticos e as principais obras literarias que 
conformaron a nosa identidade cultural.  

 Ler e interpretar con criterio propio textos literarios complexos e fragmentos dos 
mesmos, e saber relacionalos cos contextos nos que se profduxeron.  

 Constatar, a través da lectura e análisis de textos, a existencia de inquietudes, 
creencias e aspiracións comúns a todalas culturas.  

 Identificar os temas recurrentes ao longo da historia literaria.  

 Comentar, con criterio literario, textos ou fragmentos literarios propostos e 
inscribirlos no seu contexto histórico e cultural.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Todo o alumnado ten uns resultados positivos na 1ª e 2ª avaliación, por 
iso imos continuar o proceso de aprendizaxe coas modificacións precisas. 
Para coñecer os principais autores/as da literatura realista e naturalista o 
alumnado elixe un autor/a e presentao aos seus compañeiros/as 
A profesora selecciona aspectos da literatura do século XX necesarias para 
comprender a evolución da literatura castelá que estudarán o próximo 
curso.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conectividade 
Para a presentación por parte do alumnado do autor/a realista elexido/a 
utilizaremos a ferramenta da videoconferencia, logo os compañeiros/as 
contestarán un formulario google. 
A profesora a través da videoconferencia explica as características básicas 
da novela e o teatro no século XX e coñecemos os principáis autores/as a 
través de vídeos, audios, etc. 

Materiais e recursos 

 DRIVE: realizarán presentacións e documentos compartidos entre 
profesora e alumno/a. 

 AULA VIRTUAL: Temas e cuestionarios que iremos realizando. 

 CANAL YOUTUBE: ahí aparecen vídeos explicando algúns aspectos 
necesarios para poder seguir o proceso de aprendizaxe 

 VIDEOCONFERENCIA 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

CORREO ELECTRÓNICO: alumnado recibe a información das 
actividades que imos realizar nas semanas posteriores 
 
BLOG: ahí terán información do prodedemento a seguir e tamén 
os videos necesarios para facer algunhas das actividades.  
https://litunivafonsox.blogspot.com/ 

Publicidade  
Publicación 

obrigatoria na páxina 
web do centro. 

LITERATURA UNIVERSAL 
 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 3º TRIMESTRE 

 O alumnado crea documentos compartidos en GOOGLE cun resumo da 
información obtida a través do visionado de vídeos 

 O alumnado realiza a presentación utilizando a ferramenta de GOOGLE 
PRESENTACION sobre un autor/a realista 

 O alumnado explica mediante videoconferencia do autor/a anterior 

 O alumnado elabora un formulario GOOGLE para que o contesten os seus 
compañeiros/a 

 O alumnado responde ao cuestionario enviado polo formulario GOOGLE 

 Videoconferencia coa explicación por parte da profesora das principais 
características e autores/as do século XX 
 

AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE E ORDINARIA 
Para avaliar as actividades elaboradas durante o 3º trimestre 
realizaremos a RÚBRICA que aparece no ANEXO I 
Para o cálculo da nota final de xuño realizaremos a media aritmética 
da 1ª e 2ª avaliación 
 
EXAMES DE SETEMBRO 
Realizaremos unha proba presencial a partir dos seguintes contidos 
mínimos: 
Todos os contidos mínimos seguintes refírense ás etapas literarias entre a 
literatura clásica (Grecia e Roma) e o Romanticismo 

 Coñecer os grandes movementos estéticos e as principais obras literarias que 
conformaron a nosa identidade cultural.  

 Ler e interpretar con criterio propio textos literarios complexos e fragmentos 
dos mesmos, e saber relacionalos cos contextos nos que se profduxeron.  

 Constatar, a través da lectura e análisis de textos, a existencia de inquietudes, 
creencias e aspiracións comúns a todalas culturas.  

 Identificar os temas recurrentes ao longo da historia literaria.  

 Comentar, con criterio literario, textos ou fragmentos literarios propostos e 
inscribirlos no seu contexto histórico e cultural 

https://litunivafonsox.blogspot.com/
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ANEXO I  RÚBRICA CALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN E PUNTUACIÓN TOTAL 

DIXITAL 

DOMINA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS PRECISAS 
PARA O TRABALLO A 
DISTANCIA 

UTILIZA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS PERO 
NON AMOSA INTERÉS 
POLO TRABALLO BEN 
FEITO 

NON UTILIZA AS 
FERRAMENTAS 
INFORMÁTICAS PRECISAS 
PARA O TRABALLO A 
DISTANCIA 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

APRENDER A 
APRENDER 

SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA, SENDO 
RESPONSABLE DO SEU 
APRENDIZAXE 
AUTÓNOMO 

SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA PERO 
NECESITA UN APOIO 
CONTINUO PARA 
DESENVOLVER O SEU 
TRABALLO 

NON SIGUE OS 
PROCEDEMENTOS 
ESTABLECIDOS PARA O 
APRENDIZAXE A 
DISTANCIA. 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA CORRECTAS. 
AMOSA INTERÉS, 
CREATIVIDADE 

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA CORRECTAS.  

COMPRENSIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA INCORRECTAS 

 

3 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

MATEMÁTICA 

CORRECTA 
ORGANIZACIÓN E 
ESTRUCTURACIÓN DO 
TRABALLO ELABORADO 

ORGANIZACIÓN CAÓTICA 
DO TRABALLO 
ELABORADO 

NON REALIZA O 
TRABALLO 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SOCIAL E CIVICA 

RELACIONA OS TEXTOS 
LITERARIOS COS QUE 
TRABALLAMOS CO 
CONTEXTO SOCIAL NO 
QUE FORON CREADOS E 
REALIZA UNHA 
VALORACIÓN CÍVICA 
APLICANDO OS SEUS 
VALORES Á SITUACIÓN 
ACTUAL 

RELACIONA OS TEXTOS 
CO CONTEXTO NO QUE 
FORON CREADOS E 
VALORA A SÚA 
APORTACIÓN CÍVICA 
PERO SÓ EN OCASIÓNS 

NON RELACIONA OS 
TEXTOS CO CONTEXTO 
NO QUE FORON 
CREADOS NIN EXTRAE 
UNHA VALORACIÓN 
CÍVICA 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

SENTIDO DA 
INICIATIVA 

ORIXINALIDAD NO 
DESENVOLVEMENTO DA 
SUA ACTIVIDADE. 
CREATIVIDADE 

DESENVOLVE A SÚA 
ACTIVIDADE DE XEITO 
RUTINARIO 

NON DESENVOLVE A SÚA 
ACTIVIDADE 

 

1 PUNTO 0,5 PUNTOS 0 PUNTOS 

CONCIENCIA E 
EXPRESIÓNS 
CULTURÁIS 

LEE, INTERPRETA 
CORRECTAMENTE E 
APRECIA OS TEXTOS 
LITERARIOS COS QUE 
TRABALLAMOS 

LEE E INTERPRETA OS 
TEXTOS LITERARIOS 
PERO NON APRECIA OS 
SEUS VALORES 

NON LEE NIN 
INTERPRETA OS TEXTOS 
LITERARIOS 

 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

 

Para o cálculo da puntuación que engadiremos á media aritmética entre a primeira e segunda 

avaliación aplicamos a seguinte fórmula: 

NOTA RÚBRICA + 0,2 = NOTA QUE SUMAR Á MEDIA ARITMÉTICA 


