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Adaptación da programación didáctica.
Curso 2019-2020
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Departamento: LINGUA GALEGA E LITERATURA
Curso: 2º PMAR
Materia: ÁMBIO SOCIOLINGÜÍSTICO (ASL)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación
- Comprende discursos orais e escritos.
- Comenta textos escritos de toda índole de
xeito coherente e claro.
- Utiliza fontes diversas das TIC, dos
medios de comunicación e doutros ámbitos.
- Expresase oralmente con soltura.
- Sabe resumir e esquematizar textos
escritos de toda índole.

Estándares de aprendizaxe

- Ler pronunciando, entoando e cun ritmo
axeitado, que posibilite a comprensión.
- Interpretar e comprender textos orais e
escritos axeitados ao seu nivel de
desenvolvemento
intelectual, sabendo localizar a idea ou
ideas clave.
- Ser quen de construír e participar en
diálogos e debates respectando a opinión e a
LINGUA GALEGA
quenda dos/as compañeiros/as.
- Exprésase con soltura no idioma galego.
- Ser quen de elaborar resumos e esquemas
- Respecta as normas gramaticais e
de textos orais e escritos.
ortográficas.
- Expor oral e/ou por escrito un tema,
- Presenta os traballos escritos con
seguindo unha orde lóxica e comprensiva, e
pulcritude e limpeza.
coa debido presentación.
- Recoñece as diferentes unidades da lingua, - Saber acentuar todo tipo de palabras.
desde o punto de vista fonético,
- Empregar correctamente os signos de
morfolóxico, sintáctico e léxico-semántico e puntuación.
os aplica.
- Saber realizar o xénero e o número dos
- Valora a importancia que posúe a
substantivos e os adxectivos.
ortografía.
- Saber poñer un adxectivo en todos os
- Consolida hábitos lectores.
graos.
- Coñece o contexto cultural da Idade
- Coñecer os artigos e as súas contraccións.
Media.
- Coñecer as formas do pronome persoal,
- Identifica o xénero ao que pertence un
distinguindo as átonas das tónicas e saber
texto literario.
colocalas na oración.
- Comenta un texto literario e recoñece os
- Empregar correctamente te/che e llo/llelo.
elementos estruturais básicos.
- Coñecer o esquema dos demostrativos e as
súas contraccións.
LINGUA CASTELÁ
- Coñecer os posesivos e o seu emprego co
- Exprésase con soltura en lingua castelá.
artigo.
- Respecta as normas gramaticais e
- Recoñecer o verbo e as tres conxugacións
ortográficas básicas.
regulares galegas.
- Valora a función do castelá como elemento - Coñecer e usar o infinitivo persoal.
lingüístico de cohesión.
- Recoñecer os diferentes tipos de oracións e
- Valora a literatura española como
os constituíntes que as forman.
patrimonio española e universal.
- Coñecer os adverbios máis usuais e
- Coñece o contexto histórico da Idade
diferenciar o seu valor.
Media.
- Coñecer as preposicións máis usuais e
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- Recoñece os trazos da lingua literaria e os
diferentes xéneros.
- Comenta un texto literario dando opinións
persoais.
XEOGRAFÍA E HISTORIA
- Localiza accidentes xeográficos en mapas
de Europa, España, Galicia e mapas mundi.
- Coñece e analiza os problemas e retos
medioambientais que afronta Galicia e
España en xera.
- Identifica as principias institucións
económicas e as funcións que desempeñen
dentro da economía internacional e
interdependente.
- Localiza e caracteriza os principias
espazos industriais e centro de produción de
materias primas e fontes de enerxía no
mundo.
-Identifica e localiza as comunidades
autónomas, as cidades españolas, os estados
europeos e as súas capitais.
- Analiza o impacto na nosa sociedade do
desenvolvemento científico e técnico nos
ámbitos económico, social e político.
- Describe a nova situación económica,
social e política dos pobos xermánicos.
- Caracteriza a Idade Media e explica a
organización feudal.
- Analiza a evolución dos reinos cristiáns e
musulmáns.
- Entende o proceso das conquistas e a
repoboación dos reinos cristiáns na
Península Ibérica e a súa relación con AlAndalus.
- Entende o concepto de crise e as súas
consecuencias.
- Comprende as funcións diversas da arte na
Idade Media.

saber empregalas.
- Diferenciar e caracterizar diferentes tipos
de textos.
- Coñecer e saber distinguir, polas súas
características, unha cantiga de amigo, de
amor
e de escarnio.
- Coñecer as principais unidades do relevo
do mundo.
- Coñecer o mapa político de España,
Galicia e Europa.
- Distinguir en un mapa político la
distribución territorial de España:
comunidades autónomas, capitais,
provincias, illas.
- Coñecer a división político-administrativa
do territorio español.
- Coñecer as institucións que forman a
Comunidade Autónoma de Galicia.
- Identificar os principais recursos e
procesos de produción.
- Comprender as bases da política
económica rexional creada pola Unión
Europea.
- Situar cronoloxicamente a Idade Media.
- Coñecer títulos, temática e estrutura das
obras máis importantes da Idade Media.
- Caracterizar a sociedade feudal e as
relacións entre señores y campesiños.
- Explicar a importancia do Camiño de
Santiago.
- Describir características da arte románica,
gótica e islámica.
- Manexar o vocabulario específico da área
con precisión e rigor.

CONTRIBUCIÓN DO ÁMBITO AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as
repercusións para a vida futura.
Aplica m odo cien fico igo o o pa a mello a a comp en i n da ealidade ci c ndan e.
Aplica e a e ia de e ol ci n de p oblema a i aci n da ida co i .
E ae , anali a e comprender a información numérica de táboas, listaxes, gráficos e
diagramas.
Face c lc lo ma em ico in elo pa a compa a fen meno de ca c e ocial o
xeográfico.
Comunicación lingüística (CCL)
Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
Man e nha ac i de fa o able ca a lec a.
E p e a e o almen e con co ecci n, adec aci n e cohe encia.
Re pec a a no ma de com nicaci n en cal e a con e o: enda de palab a, e coi a a en a
ao in e loc o
Mane a elemen o de com nicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas
situacións comunicativas.
E coi a opini n dife en e
p opia , e pec ando no ma de di logo e in e enci n en
grupo.
Elabo a definici n do fei o e concep o e dado , ili ando a e minoloxía específica.
Competencia dixital (CD)
Emp ega di in a fon e pa a a b ca de info maci n.
Selecciona o o da di in a fon e eg ndo a a fiabilidade.
Elabo a info maci n p opia de i ada da info maci n ob ida a a
de medio
tecnolóxicos.
Comp ende a men a e
e e en do medio de com nicaci n.
U ili a a di in a canle de com nicaci n a dio i al pa a an mi i info maci n
diversas.
Mane a fe amen a di i ai pa a a con
ci n de co ecemen o.
Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.
Conciencia e expresións culturais (CCEC)
Mo a e pec o ca a ao pa imonio c l al m ndial na
a di in a e en e e ca a
persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.
Valo a a in e c l uralidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
E p e a en imen o e emoci n de de c digo a
ico .
Ap ecia a bele a da e p e i n a
ica e da manife aci n de c ea i idade e g o pola
estética no ámbito cotián.
Elabo a aballos e presentacións con sentido estético.
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Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de
distintas fontes e identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de
dereito referendado por unha constitución.
De en ol e capacidade de di logo co demai en i aci n de con i encia e
traballo e para a resolución de conflitos.
Mo a di po ibilidade pa a a in e enci n ac i a en mbi o de pa icipaci n
establecidos.
Reco ece i e a na di e idade de opini n e idea .
Ap ende a compo a e de de o co ecemen o do di in o alo e .
Anali a a ca a e a consecuencias das tendencias migratorias predominantes en España e
o mundo no século XX e na actualidade.
Refle iona de fo ma c ica ob e alg n p oblema ocial, como o de p a ado e o
exiliados.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
A mi a e pon abilidade encomendada e da con a dela .
Se con an e no aballo, pe ando a dific l ade .
Di imi a nece idade de a da en f nci n da dificultades da tarefa.
Xe iona o aballo do g po, coo dinando a efa e empo .
Xe a no a e di e en e po ibilidade de de co ecemen o p e io do ema.
Op imi a o o de ec o ma e iai e pe oai pa a a con ec ci n de obxectivos.
Mo a inicia i a pe oal pa a inicia o p omo e acci n no a .
Aprender a aprender (CAA)
Iden ifica po encialidade pe oai como ap endi : e ilo de ap endi a e, f nci n
e ec i a
Xe iona o ec o e mo i aci n pe oai en favor da aprendizaxe.
Xe a e a e ia pa a ap ende en di in o con e o de ap endi a e.
Aplica e a e ia pa a a mello a do pen amen o c ea i o, c ico, emocional,
interdependente...
De en ol e e a e ia
e fa o e an a comp en i n rigorosa dos contidos.
Seg i o pa o e ablecido e oma deci i n ob e o pa o eg in e en f nci n
dos resultados intermedios.
Toma conciencia do p oce o de ap endi a e.
Aplica a oamen o de di in o ipo e p oc a e plicaci n m l ica ai pa a comp ende
os fenómenos sociais e avaliar as súas consecuencias.
U ili a li a do empo e cad o c onol ico pa a in e i a a info maci n.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos e instrumentos:
Realizáronse, na 1ª e 2ª avaliación un mínimo de dúas probas específicas
de resolución de exercicios, de interpretación de datos por avaliación e de
demostración de adquisición de contidos procurando o reparto da materia e
intentando facilitar a tarefa do alumnado.
Na terceira avaliación, durante o confinamento, o seguimento será
continuado sobre todos os aspectos relacionados coa motivación, esforzo e
constancia. A avaliación concrétase nos seguintes procedementos e
instrumentos:
A atención, o esforzo e a participación diaria na aula (1ª e 2ª
avaliacióin) e na casa (sobre todo na 3ª) avaliaranse a través da
observación e comunicación telemática por parte da profesora. Esta
observación sistemática tamén atinxirá a aspectos como a actitude
cara á materia (curiosidade, creatividade e constancia) a actitude na
aula ou desde a casa e o respecto cara aos compañeiros/as e cara ao
profesor/a.
A análise dos traballos de investigación e creación que se realicen,
sobre todo na 3ª avaliación, tanto individuais como en grupo, dentro
ou fóra da aula. Analizaranse tamén aspectos como o uso adecuado
das distintas fontes de información ou a puntualidade na entrega das
tarefas.
A co ecci n e p e i a, e c i a e o al e a p lc i de na p e en aci n
do aballo e p oba .

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Este procedemento de avaliación axustarase ás pautas marcadas polas
instrucións do 27 de abril da Dirección Xeral de Educación.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas, recibirá a nota da
segunda avaliación na ordinaria, aínda que non fixese ningunha tarefa
durante o confinamento.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas e desenvolve as tarefas
de confinamento, dependendo do grao de corrección, poderáselle subir ata
dous puntos sobre a nota da segunda avaliación.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda, terá aprobada a avaliación ordinaria coa nota da segunda aínda
que non fixese ningunha tarefa de confinamento.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda avaliación e fixo tarefas de confinamento, dependendo do grao de
corrección, poderán subírselle ata dous puntos sobre a nota da segunda
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avaliación.
-Se o alumno/a ten aprobada a primeira avaliación, pero ten suspensa a
segunda avaliación, deberá realizar correctamente as tarefas de
recuperación desa segunda avaliación para sacar un 5 na avaliación
ordinaria.
-Se o alumno/a ten suspensas as dúas avaliacións deberá realizar
correctamente as tarefas de recuperación para obter 5 na avaliación
ordinaria.
- A criterio do docente, poderase realizar unha proba final de recuperación.
- Extraordinariamente, o alumnado con cualificacións de 3 ou inferiores na
1ª e/ou 2ª avaliacións, para poder superar a materia en xuño deberá
demostrar unha evolución claramente positiva tanto na implicación e
constancia na realización das tarefas indicadas durante a 3ª avaliación
como no desenvolvemento correcto das mesmas. Prestarase especial
atención á superación das dificultades que ocasionaron as cualificacións
anteriores tan baixas.
Proba
extraordinaria
de setembro

Alumnado de
materia
pendente

Recollerá os contidos mínimos traballados na 1ª e na 2ª avaliación.
Baseada nun exame dos diferentes bloques de contidos da materia de
Lingua Galega e Literatura, agás o bloque 1 Lingua Oral.
Criterios de avaliación:
É o primeiro ano en que teñen o Ámbito sociolingüístico.
Para a recuperación de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e
Literatura e Xeografía e Historia de 1 da ESO partirase dos criterios de
avaliación que aparecen nas programacións de cadanseu departamento.
Criterios de avaliación 1º ESO Lingua Galega e Literatura.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR
Ler de xeito comprensivo.
Comprender mensaxes da vida cotiá. Comprender textos educativos.
Ler en voz alta.
Producir textos da vida cotiá. Producir textos da vida educativa.
BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA
Empregar fraseoloxía e vocabulario. Usar o dicionario.
Nocións básicas de Fonética.
Aplicar as normas morfolóxicas e ortográficas.
Empregar ben a puntuación.
Recoñecer categorías gramaticais: determinante, substantivo, adxectivo,
verbo, adverbio e conxunción.
Coñecer e usar conectores temporais e explicativos.
Recoñecer modalidades da oración: enunciativas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas.
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BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE
Recoñecer o galego como identidade de Galicia.
Interpretar prexuízos lingüísticos.
BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA
Diferenciar texto literario de texto non literario.
Criterios de cualificación:
É o primeiro ano en que teñen o Ámbito sociolingüístico.
Para a recuperación de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e
Literatura e Xeografía e Historia de 1 da ESO partirase dos criterios de
cualificación que aparecen nas programacións dos departamentos
correspondentes.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
É o primeiro ano en que teñen o Ámbito sociolingüístico.
Para a recuperación de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e
Literatura e Xeografía e Historia de 1 da ESO partirase dos procedementos
e instrumentos de avaliación que aparecen nas programacións dos
departamentos correspondentes.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Realizáronse actividades de recuperación, repaso e reforzo da 1º e da 2ª
avaliación. Traballouse sobre todo a comprensión escrita, a busca de
información e conseguinte elaboración de breves traballos de
investigación.

Todo o alumnado tiña conectividade e só unha alumna non tiña
ordenador, pero seguía a actividade educativa a través do móbil. A
canle de comunicación preferida polos discentes foi o correo
electrónico e o drive. Subministración periódica de tarefas. Diariamente
correos con preguntas e documentos compartidos a través do drive para
Metodoloxía
una corrección en directo. Algúns enviaban fotos da libreta. Corrección
(alumnado con
conectividade e sen individual e mandar os erros e explicacións en formato .docx., .odt...
conectividade)
Para aquel alumnado que nun principio non tiña dispositivos adecuados
para a docencia telemática dispuxéronse medios ben por parte da
Consellaría, ben por parte do instituto, ben por parte do Concello. En
todo momento houbo comunicación discente-docente.
Materiais e recursos

Material confeccionado pola profesora. Recursos dixitais: dicionarios
en liña, vídeos educativos, páxinas web educativas...
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

As familias e o alumnado recibirán comunicación telemática indicando
que esta adaptación aparece xa na páxina web do centro, no espazo
correspondente ao departamento de Lingua.
Publicación na páxina web do centro.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO:
CURSO:
1º BAC
MATERIA:
Lingua Galega e Literatura
DEPARTAMENTO: Lingua Galega e Literatura
DATA: 11-5-2020

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

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 1º BAC
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA.
LER E ESCRIBIR.
Compoñer producións escritas planificadas
adecuadas á situación e á intención comunicativa
desexada con coherencia, cohesión, corrección
gramatical e boa presentación.

-Axústase ás normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega.

Comprender o contido de textos expositivos e
argumentativos do ámbito educativo ou de
divulgación científica e cultural.

Comprende o contido de materiais de
consulta (dicionarios, glosarios,
enciclopedias) e textos expositivos e
argumentativos.

-Utiliza mecanismos variados de cohesión
lingüística.

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA
Verificar o coñecemento formal e a capacidade
de reflexión sobre a lingua que posúe o
alumnado.

Describe os principais conceptos de Lingüística
Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, o signo
lingüístico.

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

Recoñece os diferentes rexistros lingüísticos e
utiliza o rexistro axeitado a cada situación
comunicativa.

Producir textos escritos de diferente xéneros
mostrando un correcto nivel de corrección
gramatical, presentación, adecuación, coherencia,
cohesión e corrección.

Producir textos escritos de diferente xéneros
mostrando un correcto nivel de corrección
gramatical, presentación, adecuación, coherencia,
cohesión e corrección.

Recoñecer os trazos característicos das categorías
gramaticais: determinante, substantivo,
adxectivo, verbo, pronome, preposición,
conxunción, adverbio. Explicar usos e valores.

Recoñece os trazos característicos das categorías
gramaticais: determinante, substantivo,
adxectivo, verbo, pronome, preposición,
conxunción, adverbio. Explica usos e valores.

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE
Describir a historia da lingua do latín ao galego.

-Describe a romanización e o nacemento das
linguas romances.
-Identifica os elementos constitutivos do galego
ao longo da historia: substrato, estrato e
superestrato.

Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras
patrimoniais e citar exemplos, así como
patrimoniais e citar exemplos, así como
distinguir as familias léxicas irregulares e
distinguir as familias léxicas irregulares e
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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utilizalas correctamente.

utilizalas correctamente.

Identificar as características lingüísticas
fundamentais do galego antigo.

Identifica as características lingüísticas
fundamentais do galego antigo en textos literarios
en verso e en prosa.

BLOQUE 5. LITERATURA
Identificar, analizar e describir a literatura
medieval e analizar a lírica profana (cantiga de
amigo, de amor e de escarnio), a lírica relixiosa
(cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

Identifica, analiza e describe a literatura medieval
e analiza a lírica profana (cantiga de amigo, de
amor e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de
Santa María) e a prosa medieval

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-Seguimento e revisión das actividades de repaso, reforzo, recuperación
e posible ampliación.
-Proba final en xuño: poderá haber ou non unha proba final a criterio do
docente do nivel e grupo.
Instrumentos:
- As actividades realizadas durante o confinamento.
- Aquel alumnado que teña unha ou dúas avaliacións suspensas terá que
facer as actividades de recuperación durante o confinamento.
Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Cualificación
final

Este procedemento de avaliación axustarase ás pautas marcadas polas
instrucións do 27 de abril da Dirección Xeral de Educación.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas, recibirá a nota da
segunda avaliación na ordinaria, aínda que non fixese ningunha tarefa
durante o confinamento.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas e desenvolve as tarefas
de confinamento, dependendo do grao de corrección, poderáselle subir
ata dous puntos sobre a nota da segunda avaliación.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda, terá aprobada a avaliación ordinaria coa nota da segunda aínda
que non fixese ningunha tarefa de confinamento.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda avaliación e fixo tarefas de confinamento, dependendo do grao
de corrección, poderán subírselle ata dous puntos sobre a nota da segunda
avaliación.
-Se o alumno/a ten aprobada a primeira avaliación, pero ten suspensa a
segunda avaliación, deberá realizar correctamente as tarefas de
recuperación desa segunda avaliación para sacar un 5 na avaliación
ordinaria.
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-Se o alumno/a ten suspensas as dúas avaliacións deberá realizar
correctamente as tarefas de recuperación para obter 5 na avaliación
ordinaria.
- A criterio do docente, poderase realizar unha proba final de
recuperación.
- Extraordinariamente, o alumnado con cualificacións de 3 ou inferiores
na 1ª e/ou 2ª avaliacións, para poder superar a materia en xuño deberá
demostrar unha evolución claramente positiva tanto na implicación e
constancia na realización das tarefas indicadas durante a 3ª avaliación
coma no desenvolvemento correcto das mesmas. Prestarase especial
atención á superación das dificultades que ocasionaron as cualificacións
anteriores tan baixas.

Recollerá os contidos mínimos traballados na 1ª e na 2ª avaliación.
Baseada nun exame dos diferentes bloques de contidos da materia de
Proba
extraordinaria de Lingua Galega e Literatura, agás o bloque 1.
setembro
Caso de non poderse realizar a proba presencial en setembro por motivos
sanitarios, empregaranse vías telemáticas para tal efecto.
Non hai alumnado coa materia pendente.
Alumnado
de
materia pendente

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)
Actividades

De recuperación da 1ª e da 2ª avaliación; de repaso, reforzo e
ampliación de morfoloxía, sociolingüística, literatura e tipoloxía
textual.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade. As canles de comunicación cos
discentes foron o teléfono, a aula virtual, videoconferencias, o
correo electrónico e o drive. Subministración e control periódico de
tarefas. Diariamente correos con preguntas e documentos
compartidos a través da aula virtual, do drive para una corrección en
directo. Envío de fotos do caderno. Corrección individual de erros e
explicacións.

Materiais e recursos

Apuntamentos confeccionados polo docente, libro de texto, páxinas
da internet, vídeos e audios educativos.
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O libro de texto é Lingua galega e literatura, Baía, 2016.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar o
alumnado.
As familias e o alumnado recibirá comunicación telemática indicando
que esta adaptación aparece xa na páxina web do centro, no espazo
correspondente ao departamento de Lingua.
Na páxina web do centro.
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SEG NDO C RSO DE BACHARELATO
Ling a e li e a

a galega

1. C
.
- Lectura e análise de textos con comprensi n.
- Emisi n correcta de textos orais e escritos.
- Elaboraci n de exposici ns orais e composici ns escritas de xeito documentado e cun vocabulario
rigoroso.
- Procura de informaci n de maneira persoal, evitando o mimetismo e sabendo reelaborar as
informaci ns obtidas das fontes.
- Co ecemento e valorizaci n da lingua como elemento de identidade colectiva.
- Achegamento á literatura como manifestaci n artística do ser humano e como fonte de formaci n
permanente e de satisfacci n persoal.
Lingua e texto.
- Análise de procedementos ling ísticos básicos.
- A fonética e a fonoloxía. Descrici n de fonemas.
- As variedades dialectais. Bloques e áreas dialectais. Principais trazos fonéticos, morfol xicos e
sintácticos. O texto dialectal.
- Estrutura e formaci n de palabras. Tipos de morfemas e análise morfol xica.
- Sintaxe: unidades e funci ns sintácticas. Análise sintáctica.
- Semántica: cambios semánticos. As relaci ns e os cambios semánticos. Definici n de palabras.
A socioling ística.
- As funci ns sociais da lingua. Conflito e diglosia. Estereotipos e prexuízos ling ísticos: a s a
repercusi n nos usos.
- Historia da normativizaci n: a construci n da variedade estándar. Interferencias e desviaci ns da
norma.
- Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalizaci n.
- O galego no 1 terzo do século XX: características ling ísticas fundamentais. Contexto hist rico e
situaci n socioling ística.
- O galego de 1936 a 1975: características ling ísticas fundamentais. Contexto hist rico e situaci n
socioling ística.
- O galego de finais do século XX e comezos do XXI: características ling ísticas fundamentais.
Contexto hist rico e situaci n socioling ística.
A literatura.
- A literatura do primeiro terzo do século XX:
* A poesía das Irmandades e a poesía de vangarda.
* A prosa: as Irmandades e o Grupo N s (narrativa, ensaio e xornalismo).
* O teatro: Irmandades, Vangardas e Grupo N s.
- A literatura entre 1936 e 1976:
* A poesía: a xeraci n de 1936, a Promoci n de Enlace e a Xeraci n das Festas Minervais. A poesía
do exilio.
IES Agra do Orzán.
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* A prosa: os renovadores da prosa: Fole, Blanco Amor, Cunqueiro e Neira Vilas. A Nova Narrativa
Galega. A prosa do exilio.
* O teatro galego entre 1936 e 1976: a xeraci n dos 50 e o Grupo de Ribadavia. O teatro do exilio.
- A literatura de fins do século XX e comezos do XXI:
* Poesía: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Poetas e tendencias actuais máis relevantes.
* Prosa: temas e autoras e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias actuais máis relevantes.
* Teatro: o teatro dos 80 e dos 90. Dramaturgos, tendencias e compa ías actuais máis relevantes.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar
B1.1. Comprender,
interpretar e valorar
diferentes tipos de
discursos orais,
audiovisuais e a situación
en que se desenvolven.
Captar o sentido global, a
intención do discurso, a
mensaxe e as súas ideas
principais e secundarias.

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e
as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal,
producido na variante estándar ou en calquera das variedades
dialectais.
LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en
resumos, esquemas ou mapas conceptuais.
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre
discursos orais de distinta natureza.
CCL, CAA

B1.2. Comprender,
interpretar e valorar textos
orais de carácter
expositivo e argumentativo
sobre temas especializados
(conferencias, clases,
charlas, presentacións e
videoconferencia).

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes
dunha presentación (charla ou conferencia sobre temas
especializados do ámbito educativo).
LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de organización do
contido nunha exposición oral sobre un tema especializado
propio do ámbito educativo ou de divulgación científica e
cultural.
LGB1.2.3. Escoita de maneira activa, toma notas e formula
preguntas coa intención de aclarar ou ampliar ideas que se
desprenden da exposición oral.
CCL, CAA

B1.3. Comprender,
interpretar e valorar textos
orais xornalísticos e
publicitarios

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención comunicativa, o
tema e a estrutura en anuncios sonoros e/ou audiovisuais.
LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais
xéneros informativos e de opinión dos medios de comunicación
social.
LGB1.3.3. Analiza os recursos verbais e non verbais que se
empregan na publicidade para convencer os destinatarios ou
destinatarias.
LGB1.3.4. Analiza de forma crítica a forma e contido das
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mensaxes publicitarias e evita usos lingüísticos discriminatorios.
CCL, CAA, CSC
B1.4. Coñecer, usar e
valorar a adecuación, a
coherencia, a cohesión e a
claridade expositiva, así
como as normas de
cortesía, nas intervencións
orais propias da actividade
educativa, tanto
espontáneas como
planificadas.

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación,
coherencia e cohesión ao discurso.
LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na
comunicación oral e respecta as opinións alleas.
LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol
das emocións ao falar en público.
CCL, CAA, CSC, CSIEE

B1.5. Realizar producións
orais planificadas,
relacionadas con algún
contido do currículo ou
tema de actualidade
adecuadas á situación e á
intención comunicativa
desexada, con coherencia,
cohesión, corrección, coa
axuda das TIC así como de
elementos non verbais e
con control das emocións
ao falar en público.

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce discursos
adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e revisa os
borradores e esquemas.
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con
corrección gramatical, cínguese ao tema e non divaga.
LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos
(entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume),
a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o
autocontrol das emocións ao falar en público.
LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a paráfrases ou
circunloquios cando non encontra a expresión precisa.
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e demostra
seguridade ao responder as preguntas do auditorio.
LGB1.5.8.
Emprega
as
TIC
para
documentarse
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar
unha presentación adecuada á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.
CCL, CAA, CSC, CSIEE

B1.6. Producir textos
orais, en intervencións
espontáneas, adecuadas á
situación e á intención
comunicativa desexada,
con coherencia, cohesión e
corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas,
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con
coherencia, cohesión e corrección.
LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais
espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua,
en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética
galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo
palatal xordo).
LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía
adecuada.
LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un
léxico rico e variado.
CCL
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B1.7. Expor oralmente,
con rigor e claridade, un
tema especializado de
textos do ámbito educativo
ou de divulgación
científica e cultural.

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade
e corrección gramatical e fonética.
LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso
de coloquialismos e palabras comodín.
CCL

B1.8. Participar activa e
argumentadamente en
debates nos que se
expresen opinións acerca
dun tema de actualidade.

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e
convincente e comenta as contribucións das persoas
interlocutoras.
LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e
emprega unha linguaxe non discriminatoria.
CCL, CAA, CSC

B1.9. Participar en
interaccións sobre temas
de interese persoal, ou
social ou asuntos da vida
cotiá, nun rexistro formal,
neutro ou informal.

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden
na vida diaria así como noutras de estudo ou traballo e participa
en conversas informais.
CCL, CSC, CSIEE

B1.10. Aplicar os
coñecementos gramaticais
á avaliación e mellora da
expresión oral e recoñecer,
en exposicións orais
propias e alleas, as
dificultades expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as
dificultades
expresivas
(incoherencias,
repeticións,
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e
entoación inadecuada), e identifica interferencias lingüísticas e
desviacións da norma.
LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar de xeito
autónomo.
CCL, CAA, CSC

B1.11. Participar
oralmente cunha fonética e
prosodia correcta, valorar
esta pronuncia e amosar
unha actitude crítica ante
os prexuízos que se poidan
asociar a ela.

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega
correcta, identifica os erros na produción oral allea e produce
discursos orais que respectan as regras prosódicas e fonéticas da
lingua galega.
LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega.
LGB1.11.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea
como a variedade habitual do seu contexto.
CCL, CAA, CSC

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir
B2.1. Aplicar estratexias e
coñecementos lingüísticos,
sociolingüísticos e
pragmáticos para
interpretar e producir
textos propios dos ámbitos
educativo, xornalístico,

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos,
esquemas e mapas conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención
comunicativa do emisor en textos expositivos e argumentativos
de distintos ámbitos.
LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e
sintetiza o contido de textos expositivos e argumentativos de
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profesional e empresarial.

distintos ámbitos.
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais
para facilitar a comprensión dun texto e complementar as súas
producións.
CCL, CAA, CSC, CSIEE

B2.2. Planificar, producir e
revisar textos de distintos
ámbitos de uso adecuados
á situación e á intención
comunicativa, con
coherencia, cohesión,
corrección gramatical e
boa presentación.

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde
predefinida e revisa o proceso de escritura para mellorar a
produción final.
LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o
rexistro adecuado, organizando os enunciados en secuencias
lineais e ben cohesionadas.
CCL, CSC

B2.3. Realizar traballos
educativos individuais ou
en grupo sobre temas
controvertidos do currículo
ou de actualidade social,
científica ou cultural.

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade
e corrección gramatical.
LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da situación
comunicativa (tema, destinatario, ámbito discursivo e xénero
textual) e emprega os recursos expresivos propios do rexistro
formal.
LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de
coloquialismos ou palabras comodín.
LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en función
duns obxectivos fixados previamente, contrasta posturas
enfrontadas e defende a súa opinión con argumentos.
CCL, CSC

B2.4. Analizar e comentar
textos argumentativos e
expositivos propios dos
ámbitos educativo,
xornalístico, profesional e
empresarial.

LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxicosemánticos e pragmático-textuais de textos expositivos e
argumentativos.
LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos distintos
procedementos de cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo
indirecto libre e cita encuberta.
CCL

B2.5. Extraer información
de fontes bibliográficas e
dixitais e utilizar as TIC ao
longo de todo o proceso de
escritura, desde a
planificación, organización
e produción do texto á súa
revisión e corrección final.

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e
dixitais e compila os datos máis relevantes en fichas-resumo.
LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita,
notas a pé de páxina, bibliografía.
LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores
ortográficos para mellorar a presentación e evitar erros
ortográficos e tipográficos.
CCL, CD, CAA
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B2.6. Describir as
propiedades do texto e
analizar os procedementos
lingüísticos básicos de
adecuación, coherencia e
cohesión nas producións
propias e alleas.

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión
gramaticais e léxico-semánticos.
LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas
manifestacións lingüísticas.
CCL,CAA

Bloque 3. Funcionamento da lingua
B3.1. Definir e identificar
os fonemas da lingua
galega e recoñecer a
importancia e o valor das
normas fonéticas como
medio para facilitar a
comunicación eficaz.

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e
consonánticos da lingua galega.
LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar
a comunicación eficaz.
CCL, CAA, CCEC

B3.2. Coñecer as
variedades dialectais,
recoñecer e explicar os
seus trazos característicos
en manifestacións orais e
escritas e valorar a
diversidade lingüística
como parte do patrimonio
cultural.

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a
diversidade lingüística como parte de noso patrimonio cultural.
CCL, CCEC

B3.3. Recoñecer e explicar
o proceso de formación
das palabras e aplicar os
coñecementos adquiridos
para a mellora,
comprensión e
enriquecemento do
vocabulario activo.

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.
LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a
análise morfolóxica.
LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica.
CCL, CAA

B3.4. Observar,
reflexionar e explicar as
distintas unidades e
función sintácticas e
aplicar os coñecementos
sobre análise sintáctica na
produción de textos.

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica
as relacións que se establecen e emprega a terminoloxía axeitada.
CCA

B3.5. Reflexionar e
explicar as relacións e
unidades semánticas.

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades
semánticas.
CCA, CCL

B3.6. Reflexionar sobre o

LGB3.76.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito
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sistema e as normas de uso
das linguas, mediante a
comparación e
transformación de textos,
enunciados e palabras, e
utilizar estes
coñecementos para
solucionar problemas de
comprensión e para a
produción de textos.

contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e
produción dos textos traballados en calquera das outras.
CCA, CCL, CD

Bloque 4. Lingua e sociedade
B4.1. Recoñecer os
estereotipos e prexuízos
lingüísticos, determinar a
súa repercusión nos usos e
elaborar traballos
individuais e/ou en grupo
nos que se describan e
analicen cuestións
sociolingüísticas.

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e
determina a súa repercusión nos usos.
LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo
nos que se describen e analizan cuestións sociolingüísticas
CCL, CSC

B4.2. Describir e
interpretar o proceso de
construción da variante
estándar da lingua galega,
recoñecer as interferencias
lingüísticas no galego con
especial atención aos
castelanismos e
desenvolver un discurso
propio libre destes
elementos.

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da
variante estándar da lingua galega.
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con
especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso
propio libre destes elementos.
CSC

B4.3. Distinguir as
características lingüísticas
fundamentais do galego
moderno desde 1916 ata
1978, describir o seu
contexto e identificalo en
textos.

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais
do galego moderno (desde 1916 ata 1978).
LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego
moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación
sociolingüística.
LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos
establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista
sociolingüístico.
LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no
desenvolvemento posterior da lingua.
LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en
documentos non literarios e literarios.
CCL, CSC
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B4.4. Distinguir as
características lingüísticas
fundamentais do galego
moderno desde 1978 ata a
actualidade e identificalo
en textos, describir o seu
contexto e a situación
legal, recoñecelo como
unha lingua en vías de
normalización e elaborar
traballos sobre a historia
da lingua.

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais
do galego moderno (desde 1978 ata a actualidade).
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego
moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa situación
sociolingüística.
LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a
actualidade no desenvolvemento do galego.
LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de
normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades.
LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en
documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a
actualidade.
CCL, CSC

B4.5. Elaborar unha
descrición esquemática na
que se detallen as
diferentes etapas da
historia da lingua galega e
as súas principais
características.

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se
detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas
principais características.
CCL

B4.6. Analizar e
interpretar a evolución da
conciencia lingüística na
historia da lingua galega.

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia
lingüística na historia da lingua galega.
CCL, CSC

Bloque 5. Educación literaria
B5.1. Identificar, analizar
e describir a literatura
galega de 1916 a 1936:
Poesía: autores/as de
Vangarda e outros/as
autores/as.
Prosa: autores/as das
Irmandades, o Grupo Nós
(narrativa e ensaio) e
outros/as autores/as.
Teatro: autores/as das
Irmandades, Vangardas e
Grupo Nós.

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916
a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as.
LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916
a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós e outros/as
autores/as.
CCL

B5.2. Ler e comentar
textos significativos da
literatura galega de 1916
a 1936, identificar as
s as características

LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega
de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega
de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
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temáticas e formais e
po elas en relaci n co
contexto sociohist rico e
socioling ístico e mais o
xénero ao que pertencen.

e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego
de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
CCL

B5.3. Identificar, analizar
e describir a literatura
galega entre 1936 e 1975:
Poesía: produción bélica e
autores/as do exilio. A
Xeración de 1936, a
Promoción de Enlace e a
Xeración das Festas
Minervais.
Prosa: produción bélica e
autores/as do exilio. Os
renovadores da prosa:
Ánxel Fole, Eduardo
Blanco-Amor, Álvaro
Cunqueiro e Xosé Neira
Vilas. A Nova Narrativa
Galega. Autores/as dos
primeiros 70.
Teatro: o teatro do exilio, a
Xeraci n dos 50 e o Grupo
de Ribadavia.

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre
1936 e 1975: produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración
de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas
Minervais.
LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre
1936 e 1975: produción bélica e os autores do exilio, os
renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor,
Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova
Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70.
LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre
1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de
Ribadavia.
CCL

B5.4. Ler e comentar
textos significativos da
literatura galega de 1936 a
1975, identificar as súas
características temáticas e
formais e poñelas en
relación co contexto
sociohistórico e
sociolingüístico e mais o
xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega
de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega
de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego
de 1936 a 1975, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente
e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.
CCL

B5.5. Identificar, analizar
e describir a literatura
galega de 1975 ata a
actualidade:
Poesía: temas, xéneros e
subxéneros, e estéticas
dos/das principais
autores/as dos 80, os 90
e o novo século.
Prosa: temas, xéneros e

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975
ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975
ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975
ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas
dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
CCL
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subxéneros, e estéticas
dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.
Teatro: temas, xéneros e
subxéneros, e estéticas
dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e
o novo século.

B5.6. Ler e comentar
textos significativos da
literatura galega de 1975 á
actualidade identificar as
súas características
temáticas e formais e
poñelas en relación co
contexto sociohistórico e
sociolingüístico e mais o
xénero ao que pertencen.

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega
de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega
de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego
de 1975 ata a actualidade, caracterízaos formal, estrutural e
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e
sociolingüístico.
CCL

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Apreciarase a riqueza expresiva de cada alumna ou alumno, demostrando
a necesaria fluidez verbal, quer oralmente, quer na escrita.
Deberá contemplarse o grao de participaci n na aula (1 e 2 avaliaci n) , así
como a s a correcta exposici n (sobre todo na 3 avaliaci n).
A aprendizaxe debe incidir na procura de informaci n por parte dos
alumnos na biblioteca (1 e 2 avaliaci n), nas fontes informáticas e
audiovisuais e na observaci n de toda realidade circundante (sobre todo na
3 avaliaci n).
Sen que se deixe de atender a reflexi n e o co ecemento do c digo
ling ístico, debe ser obxecto de especial atenci n as habilidades e estratexias
ling ísticas, a fin de adoptar un enfoque comunicativo no ensino e
aprendizaxe da lingua, que faga do texto a unidade comunicativa
fundamental e que favoreza o emprego do idioma en distintas funci ns e
contextos de uso.
Traballar con textos de diferente natureza, especialmente expositivos e
argumentativos.
Propiciar actividades individuais e de grupo. (1 e 2 avaliaci n)
Lectura comprensiva e interpretativa de obras completas e textos varios.
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Instrumentos:
Son instrumentos de avaliación:
➢ Os exames ou probas de co ecemento que faga o alumnado
➢ Os traballos e exercicios dentro ou f ra da aula .
➢ A correcta expresi n oral e o interese participativo. Isto incl e a
calidade da expresi n, mais tamén a mesma iniciativa na participaci n
na aula (1 e 2 avaliaci n): as preguntas, os coloquios, os debates, etc.
O non emprego do galego nas comunicaci ns descontará puntuaci n
neste apartado.
➢ Libro de lectura proposto para as primeira e segunda avaliaci ns.

Cualificación
final

Proba
extraordinaria
de setembro

Este procedemento de avaliación axustarase ás pautas marcadas polas
instrucións do 27 de abril da Dirección Xeral de Educación.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas, recibirá a nota da segunda
avaliación na ordinaria, aínda que non fixese ningunha tarefa durante o
confinamento.
-Se o alumno/a ten as dúas avaliacións aprobadas e desenvolve as tarefas de
confinamento, dependendo do grao de corrección, poderáselle subir
ata dous puntos sobre a nota da segunda avaliación.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda, terá aprobada a avaliación ordinaria coa nota da segunda aínda
que non fixese ningunha tarefa de confinamento.
-Se o alumno/a ten suspensa a primeira avaliación pero ten aprobada a
segunda avaliación e fixo tarefas de confinamento, dependendo do grao de
corrección, poderán subírselle ata dous puntos sobre a nota da segunda
avaliación.
-Se o alumno/a ten aprobada a primeira avaliación, pero ten suspensa a
segunda avaliación, deberá realizar correctamente as tarefas de recuperación
desa segunda avaliación para sacar un 5 na avaliación ordinaria.
-Se o alumno/a ten suspensas as dúas avaliacións deberá realizar
correctamente as tarefas de recuperación para obter 5 na avaliación
ordinaria.
- A criterio do docente, poderase realizar unha proba final de recuperación.
- Extraordinariamente, o alumnado con cualificacións de 3 ou inferiores na
1ª e/ou 2ª avaliacións, para poder superar a materia en xuño deberá
demostrar unha evolución claramente positiva tanto na implicación e
constancia na realización das tarefas indicadas durante a 3ª avaliación como
no desenvolvemento correcto das mesmas. Prestarase especial atención á
superación das dificultades que ocasionaron as cualificacións anteriores tan
baixas.
Baseada nun exame de mínimos de aprendizaxe dos diferentes bloques de
contidos da materia de Lingua galega e Literatura, agás o bloque 1
Comunicaci n Oral: Bloque 2, (Comunicaci n escrita, 20% da nota).
Bloque 3 (Funcionamento da lingua, 30 %). Bloque 4 (Lingua e sociedade,
20%). Bloque 5 (Educaci n literaria, 30%).
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Alumnado con
Lingua e
literatura de 1º
BACH pendente

Criterios de avaliación:
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar.
Textos orais e audiovisuais. CLL, CAA
Textos expositivos e argumentativos de ámbito educativo.CAA
Textos orais dos medios. CCL, CAA, CSC, CCEC
Escoita activa. CCL, CSIEE, CSC
Textos orais expositivos e argumentativos. CCL, CSC, CSIEE
Discursos orais. CCL, CSC
Debates sobre a vida cotiá. CAA, CCL, CSC, CSIEE
Aplica a gramática á oralidade. CCL, CAA, CSEIEE
Fonética e prosodia.CCL, CAA, CSC
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir.
Comprensión e análise de textos. CAA, CCL, CSC, CD
Produción de textos ben construídos e escritos. CCL
Textos expositivos e argumentativos do ámbito educativo.CAA, CCL, CD
Textos dos medios.CCL, CSC
Textos descritivos. CCL
Textos expositivos. CCL
Textos narrativos. CCL
Textos argumentativos. CCL
Textos dialogados.CCL
Busca de información e uso de TIC. CCL, CD
Bloque 3. Funcionamento da lingua.
Reflexión sobre a lingua. CCL
Rexistros de lingua. CCL, CSC
Textos escritos e orais. CCL, CAA
Artigo, demostrativo, posesivo, interrogativo, exclamativo, cuantificadores e identificadores. CCL, CAA
O verbo e as perífrases. CCL, CAA
Conectores textuais. CCL, CAA
Adverbio e locucións adverbiais. CCL, CAA
Pronomes. CCL, CAA
Uso de varias linguas. CCL, CAA, CD
Bloque 4. Lingua e sociedade.
Funcións sociais da lingua. CCL, CSC
Diversidade de linguas, lusofonía, conflito lingüístico e diglosia. CSC,
CCEC
Do latín ao galego. CCL, CSC
Cultismos, semicultismos, palabras patrimoniais, familias léxicas
irregulares. CCL
O galego nos séculos XVI, XVII e XVIII. CCL, CSC
O galego desde o XIX até 1916. CCL, CSC
Bloque 5. A literatura.
Literatura medieval. As cantigas e a prosa. CCL
A literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII. CCL
Literatura do rexurdimento e até 1916. CCL
Lectura de textos do rexurdimento e até 1916. CCL
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Criterios de cualificación:
A cualificación final da materia pendente será o resultado da media entre a
primeira e a segunda avaliación. Se o alumno ou alumna realizou un
seguimento do traballo no tempo de confinamento e dependendo da calidade
do traballo entregado poderá chegar ata 2 puntos máximo.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos e exames realizados durante a 1ª e 2ª avaliación; traballos
entregados na terceira avaliación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

De recuperación da 1ª e da 2ª avaliación; de repaso, reforzo e ampliación
de morfoloxía, sociolingüística, literatura e tipoloxía textual.
Todo o alumnado ten conectividade. As canles de comunicación cos
discentes foron a aula virtual, videoconferencias, o correo electrónico e
o drive. Subministración e control periódico de tarefas. Diariamente
correos con preguntas e documentos compartidos a través do google
docs, e do drive para una corrección en directo. Envío de fotos do
caderno. Corrección individual e mandar os erros e explicacións en
formato .docx, .odt, .rtf..
Para aquel alumnado que nun principio non tiña dispositivos adecuados
para a docencia telemática dispuxéronse medios ben por parte da
Consellaría, ben por parte do instituto, ben por parte do Concello. En
todo momento houbo comunicación discente-docente.
Apuntamentos confeccionados pola profesora, libro de texto Lingua e
literatura de 2º BACH da editorial Xerais, páxinas da internet.

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

As familias e o alumnado recibirán comunicación telemática indicando
que esta adaptación aparece xa na páxina web do centro, no espazo
correspondente ao departamento de Lingua.

Publicidade

Publicación na páxina web do centro.
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