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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO  

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. 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. 

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 ou educativo e social, imitando 
textos modelo. 

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. 

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. 

LCLB3.1.2. 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 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e creativa. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este procedemento 
permitirá comprobar o rendemento dos/as estudantes en distintos 
planos, a través dos caderniños de exercicios e dos traballos ou 
actividades específicas correspondentes a un aspecto da materia en 
particular ou a unha unidade didáctica. Este método facilita a 
comprobación do grao de consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema que 
reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do/a alumno/a en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a frecuencia 
coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, así como o seu 
comportamento, participación, motivación e interese pola materia. 
2) As rúbricas que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación das actividades de 
comprensión lectora, expresión escrita, reflexión gramatical, análise e 
creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como resumos, 
esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, comentarios de 
texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como os cuestionarios; a resolución de exercicios de acentuación, 
ortografía, clasificación e análise de palabras e oracións...; as tarefas que 
comprenden a análise e comprensión de documentos gráficos ou textuais 
con preguntas relativas á súa interpretación...  

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética extraída das 
notas correspondentes á primeira e segunda avaliación, despois de 
realizar as probas de recuperación correspondentes, no caso de que, 
nalgunha delas ou nas dúas, o/a alumno/a en cuestión tivese obtido 
resultados inferiores a un 5. Estas probas de recuperación consistirán nun 
caderniño de exercicios por cada avaliación suspensa que o alumnado 
deberá realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter nel unha 
nota máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada curso 
proporcionará aos estudantes o material necesario para a resolución das 
tarefas encomendadas, así como a súa axuda e disposición para despexar 



 
 
 

   

 

todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle.  
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun punto 
grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes durante a 
etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as alumnos/as que obteñan 
unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas actividades de repaso, reforzo e 
ampliación propostas polas profesoras durante o último trimestre do 
curso acadarán un 0,5 máis na nota global e os que logren unha media 
superior a un 7,5 subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á 
alza no caso de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun boletín 
de actividades de recuperación correspondentes á materia explicada na 
primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por parte do alumnado 
que non superase a asignatura na convocatoria ordinaria. As profesoras 
dos distintos cursos farán entrega no mes de xuño deste material aos 
estudantes que se atopen nesta circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame físico 
(que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e segunda 
avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese momento non 
é factible a reincorporación do alumnado ás clases, o caderno de 
exercicios representará o 100% da nota da materia de Lingua castelá e 
Literatura na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes 
formatos e soportes.  
B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso.  
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. 
B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 
 

Criterios de cualificación: 
Os/as alumnos/as que teñan a materia de Lingua castelá e Literatura de 

1º ESO pendente terán que completar un caderno formado por unha serie 
de exercicios relacionados cos obxectivos mínimos de 1º ESO que lles 
serán facilitados e corrixidos pola xefa do departamento e que deberán 
entregar puntualmente antes do 22 de maio, posto que a semana do 18 
ao 22 de maio foi fixada na CCP celebrada o 29 de abril como período 
reservado para a realización das probas para a superación das materias 
pendentes.  Para obter unha cualificación positiva que lles permita 



 
 
 

   

 

 
  

aprobar a materia pendente, é preciso que entreguen o traballo realizado 
na súa totalidade dentro das datas sinaladas, demostrando na execución 
dos exercicios propostos que o/a alumno/a alcanzou e asimilou 
suficientemente tanto os obxectivos mínimos do curso como os contidos 
traballados. Ademais, prestarase especial atención á idoneidade dos 
métodos de traballo e estratexias empregadas; á utilización da 
terminoloxía propia da materia; así como á coherencia, corrección 
gramatical e ortográfica, propiedade e riqueza na expresión escrita. A 
cualificación final derivarase da realización do caderno de exercicios, que 
suporá o 100% da nota global, tendo en conta o criterio ortográfico 
manexado para 1º ESO, descontando 0,1 puntos por cada falta de 
ortografía ata un máximo de dous puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os procedementos empregados para a avaliación do alumnado coa 
materia de 1º ESO pendente serán: 
1) A análise das producións escritas dos/as estudantes. 
2) As tarefas específicas procedimentais e por competencias realizadas 
polo alumnado.  
Ambos os dous estarán integrados no caderno de exercicios de 
recuperación entregado aos estudantes, que facilita a comprobación do 
grao de consecución dos obxectivos mínimos e se axusta aos criterios de 
avaliación fixados.  
 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán son: 
1) O caderno do profesor, que incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, así como a 
realización completa e a entrega puntual das tarefas propostas. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. 

3) As actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como a resolución de exercicios de acentuación, ortografía, clasificación e 
análise de palabras ...; as tarefas que comprenden a análise e comprensión 
de textos escritos con preguntas relativas á súa interpretación... 

 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 1º ESO 
actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados na 
primeira e segunda avaliación: exercicios de comprensión lectora 
sobre textos narrativos, actividades que procuran a corrección 
ortográfica, tarefas de identificación e clasificación das principais 
categorías gramaticais (substantivos, adxectivos, determinantes, 
pronomes e verbos), resumos de obras de lectura seleccionadas 
polo alumnado e supervisadas pola profesora, composición de 
textos narrativos e poéticos con intención literaria seguindo uns 
modelos dados... 
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas avaliacións 
pendentes deberá realizar as actividades de recuperación 
correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. A tipoloxía 
de exercicios que incluirá este plan de recuperación será a 
elaboración de resumos, captando a idea principal; o 
recoñecemento de textos narrativos, descritivos e dialogados; a 
elaboración de textos ben estruturados; a lectura comprensiva de 
obras ou fragmentos axeitados á súa idade; a realización de 
exercicios que fomenten o uso correcto da ortografía e a 
puntuación; a identificación e clasificación das principais categorías 
gramaticais e a distinción dos xéneros literarios e as súas 
características máis salientables. A demostración dunha suficiente 
adquisición dos estándares de aprendizaxe e obxectivos mínimos 
que se procuraban a través delas serviralles para acadar unha 
cualificación positiva nas avaliacións suspensas. Ademais, ao igual 
que o resto dos seus compañeiros/as, estes/as alumnos/as teñen 
opción de subir nota realizando as actividades de repaso e reforzo 
propostas pola profesora no terceiro trimestre. Non obstante, 
neste caso, priorizarase que o alumnado prepare con tempo 
suficiente as actividades de recuperación e só se se considera que 
estas tarefas están correctamente desenvolvidas e asimiladas se lle 
recomendará a realización do resto dos exercicios, para evitar a 
sobrecarga de actividades.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade a 
través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o teléfono 
(cando é preciso para a localización daqueles rapaces/zas que non 
acceden con frecuencia á plataforma ou non entregan as tarefas 
solicitadas). A través destas canles, achéganselles aos estudantes os 
materiais e recursos necesarios para o correcto desenvolvemento 
das sesións e actividades propostas. O contacto co alumnado e o 
seguimento que a profesora fai del é constante, tanto para 
proporcionarlle explicacións ou instrucións, como para a resolución 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

de dúbidas. Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a xestión 
racional do traballo dos/as estudantes, que han de atender tamén a 
todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado a 
internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou do 
teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles chegar os 
materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso de ensino-
aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes casos os prazos de 
entrega das actividades, proporcionando explicacións extra e 
enviando titoriais para exemplificar a correcta realización de tarefas 
a través da vía solicitada polas familias.   

Materiais e recursos 

1) O libro de texto correspondente a Lingua castelá e literatura de 1º 
ESO, da editora Vicens Vives. A maioría do alumnado levou para a 
casa o libro cando se decretou o estado de alarma; pero algúns 
deixárono no instituto. Nestes casos, a profesora escaneou as 
páxinas correspondentes para a realización das actividades e 
remitíullelas a través da páxina web do centro, a aula virtual e o 
correo electrónico. 
2) Os apuntamentos, recursos multimedia, titoriais, solucionarios e 
fichas proporcionadas pola profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola profesora 
grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as estudantes 
remiten á docente. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 1º 
ESO. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias teñan 
dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán informados 
a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo en conta o medio 
de comunicación máis factible con cada familia.  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Escoitar de forma activa, comprender, interpretar e valorar textos orais propios dos 
ámbitos persoal, educativo ou escolar, e social. LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae informacións concretas. 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. LCLB2.1.4. Deduce a idea principal dun texto e recoñece as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións que se establecen entre elas. 

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

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. 

B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, 
imitando textos modelo. 

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. 

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. 

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. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este procedemento 
permitirá comprobar o rendemento dos/as estudantes en distintos 
planos, a través dos caderniños de exercicios e dos traballos ou 
actividades específicas correspondentes a un aspecto da materia en 
particular ou a unha unidade didáctica. Este método facilita a 
comprobación do grao de consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema que 
reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a frecuencia 
coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, así como o seu 
comportamento, participación, motivación e interese pola materia. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación das actividades de 
comprensión lectora, expresión escrita, reflexión gramatical, análise e 
creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como resumos, 
esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, comentarios de 
texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como os cuestionarios; a resolución de exercicios de acentuación, 
ortografía, clasificación e análise de palabras e oracións...; as tarefas que 
comprenden a análise e comprensión de documentos gráficos ou textuais 
con preguntas relativas á súa interpretación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética extraída das 
notas correspondentes á primeira e segunda avaliación, despois de 
realizar as probas de recuperación correspondentes, no caso de que, 
nalgunha delas ou nas dúas, o/a alumno/a en cuestión tivese obtido 
resultados inferiores a un 5.  Estas probas de recuperación consistirán 
nun caderniño de exercicios por cada avaliación suspensa que o 
alumnado deberá realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter 
nel unha nota máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada 
curso proporcionará aos estudantes o material necesario para a 
resolución das tarefas encomendadas, así como a súa axuda e disposición 



 
 
 

   

 

para despexar todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle. 
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun punto 
grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes durante a 
etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as alumnos/as que obteñan 
unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas actividades de repaso, reforzo e 
ampliación propostas polas profesoras durante o último trimestre do 
curso acadarán un 0,5 máis na nota global e os que logren unha media 
superior a un 7,5 subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á 
alza no caso de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun boletín 
de actividades de recuperación correspondentes á materia explicada na 
primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por parte do alumnado 
que non superase a asignatura na convocatoria ordinaria. As profesoras 
dos distintos cursos farán entrega no mes de xuño deste material aos 
estudantes que se atopen nesta circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame físico 
(que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e segunda 
avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese momento non 
é factible a reincorporación do alumnado ás clases, o caderno de 
exercicios representará o 100% da nota da materia de Lingua castelá e 
Literatura na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 
B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados. 
B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 
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. 
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. 
B4.4. Redactar textos persoais de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 

Criterios de cualificación: 
Os/as alumnos/as que teñan a materia de Lingua castelá e Literatura de 

2º ESO pendente terán que completar un caderno formado por unha serie 
de exercicios relacionados cos obxectivos mínimos de 2º ESO que lles 
serán facilitados e corrixidos pola xefa do departamento e que deberán 
entregar puntualmente antes do 22 de maio, posto que a semana do 18 
ao 22 de maio foi fixada na CCP celebrada o 29 de abril como período 



 
 
 

   

 

 
  

reservado para a realización das probas para a superación das materias 
pendentes.  Para obter unha cualificación positiva que lles permita 
aprobar a materia pendente, é preciso que entreguen o traballo realizado 
na súa totalidade dentro das datas sinaladas, demostrando na execución 
dos exercicios propostos que o/a alumno/a alcanzou e asimilou 
suficientemente tanto os obxectivos mínimos do curso como os contidos 
traballados. Ademais, prestarase especial atención á idoneidade dos 
métodos de traballo e estratexias empregadas; á utilización da 
terminoloxía propia da materia; así como á coherencia, corrección 
gramatical e ortográfica, propiedade e riqueza na expresión escrita. A 
cualificación final derivarase da realización do caderno de exercicios, que 
suporá o 100% da nota global, tendo en conta o criterio ortográfico 
manexado para 2º ESO, descontando 0,1 puntos por cada falta de 
ortografía ata un máximo de dous puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os procedementos empregados para a avaliación do alumnado coa 
materia de 2º ESO pendente serán: 
1) A análise das producións escritas dos/as estudantes. 
2) As tarefas específicas procedimentais e por competencias realizadas 
polo alumnado.  
Ambos os dous estarán integrados no caderno de exercicios de 
recuperación entregado aos estudantes, que facilita a comprobación do 
grao de consecución dos obxectivos mínimos e se axusta aos criterios de 
avaliación fixados.  
 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán son: 
1) O caderno do profesor, que incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, así como a 
realización completa e a entrega puntual das tarefas propostas. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. 

3) As actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como a resolución de exercicios de acentuación, ortografía, clasificación e 
análise de palabras e oracións ...; as tarefas que comprenden a análise e 
comprensión de textos escritos con preguntas relativas á súa 
interpretación... 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 2º ESO 
actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados na 
primeira e segunda avaliación: exercicios de comprensión lectora 
sobre textos literarios e non literarios; actividades que procuran a 
corrección ortográfica; tarefas de identificación e clasificación das 
principais categorías gramaticais; análise morfosintáctica da 
oración simple; análise guiada de textos poéticos (para 
determinar o seu tema, estrutura e esquema métrico); resumos e 
fichas sobre obras de lectura propostas pola profesora; 
composición de textos narrativos e poéticos con intención 
literaria seguindo uns modelos dados... 
 
Levaranse a cabo tamén actividades de ampliación en casos moi 
excepcionais, motivados pola necesidade de que o alumnado que 
promocione a 3º ESO teña ben asentados diversos 
procedementos, como a identificación dos complementos do 
predicado na oración simple e, en xeral, o reforzo da análise 
morfosintáctica completa da oración simple (indicación de 
categorías gramaticais, tipos de sintagmas, funcións e tipoloxías 
oracionais). Están vistos xa os complementos máis importantes, 
como o CD, o CI, o Atributo e algúns circunstanciais; pero o 
alumnado segue a ter verdadeiras carencias en sintaxe e é preciso 
reforzar a súa identificación e análise integral, ademais de avanzar 
coa detección doutras funcións como o complemento predicativo, 
o de réxime e o axente. Consideramos tamén pertinente 
aumentar minimamente o coñecemento do alumnado sobre a 
métrica e as figuras retóricas de uso máis habitual, dado o peso 
que estas cuestións acadan en 3º ESO.  
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas avaliacións 
pendentes deberá realizar as actividades de recuperación 
correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. A tipoloxía 
de exercicios que incluirá este plan de recuperación será a 
elaboración de resumos, captando o tema e a idea principal dos 
fragmentos indicados; o recoñecemento de textos narrativos, 
descritivos, dialogados, instrutivos e expositivos; a elaboración de 
textos ben estruturados; a lectura comprensiva de obras ou 
fragmentos axeitados á súa idade; a realización de exercicios que 
fomenten o uso correcto da ortografía e a puntuación; a 
identificación e clasificación das principais categorías gramaticais; 
a segmentación morfolóxica de substantivos, adxectivos e verbos; 
a análise sintáctica da oración simple e a distinción dos xéneros 
literarios e as súas características máis salientables. A 
demostración dunha suficiente adquisición dos estándares de 



 
 
 

   

 

aprendizaxe e obxectivos mínimos que se procuraban a través 
delas serviralles para acadar unha cualificación positiva nas 
avaliacións suspensas. Ademais, ao igual que o resto dos seus 
compañeiros/as, estes/as alumnos/as teñen opción de subir nota 
realizando as actividades de repaso, reforzo e ampliación 
propostas pola profesora no terceiro trimestre. Non obstante, 
neste caso, priorizarase que o alumnado prepare con tempo 
suficiente as actividades de recuperación e só se se considera que 
estas tarefas están correctamente desenvolvidas e asimiladas se lle 
recomendará a realización do resto dos exercicios, para evitar a 
sobrecarga de actividades.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade a 
través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o teléfono 
(cando é preciso para a localización daqueles rapaces/zas que non 
acceden con frecuencia á plataforma ou non entregan as tarefas 
solicitadas). A través destas canles, achéganselles aos estudantes os 
materiais e recursos necesarios para o correcto desenvolvemento 
das sesións e actividades propostas. O contacto co alumnado e o 
seguimento que a profesora fai del é constante, tanto para 
proporcionarlle explicacións ou instrucións, como para a resolución 
de dúbidas. Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a xestión 
racional do traballo dos/as estudantes, que han de atender tamén a 
todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado a 
internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou do 
teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles chegar os 
materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso de ensino-
aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes casos os prazos de 
entrega das actividades, proporcionando explicacións extra e 
enviando titoriais para exemplificar a correcta realización de tarefas 
a través da vía solicitada polas familias.   

Materiais e recursos 

1) O libro de texto correspondente a Lingua castelá e literatura de 2º 
ESO, da editora Vicens Vives. A maioría do alumnado levou para a 
casa o libro cando se decretou o estado de alarma; pero algúns 
deixárono no instituto. Nestes casos, a profesora escaneou as 
páxinas correspondentes para a realización das actividades e 
remitíullelas a través da páxina web do centro, a aula virtual e o 
correo electrónico. 
2) Os apuntamentos, recursos multimedia, titoriais, solucionarios e 
fichas proporcionadas pola profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola profesora 
grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as estudantes 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

remiten á docente. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 2º 
ESO. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias teñan 
dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán informados 
a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo en conta o medio 
de comunicación máis factible con cada familia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
LCLB1.2.2. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con 
conceptos persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. LCLB2.1.3. Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación. 

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. 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos e soportes. 
LCLB2.2.2. Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía textual seleccionada, as 
marcas lingüísticas e a organización do contido. 

B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de textos a través dunha 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acordo ou desacordo, respectando en todo 
momento as opinións das demais persoas. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 
LCLB2.6.3. Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en común, globalizando a 
información e integrándoa en oracións que se relacionen loxicamente e semanticamente, evitando 
parafrasear o texto resumido. 

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. 

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. 

B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas categorías 
gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas. 

LCLB3.2.2. Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as 
derivadas, as siglas e os acrónimos. 

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

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro do 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. 

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. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este procedemento 
permitirá comprobar o rendemento dos/as estudantes en distintos 
planos, a través dos caderniños de exercicios e dos traballos ou 
actividades específicas correspondentes a un aspecto da materia en 
particular ou a unha unidade didáctica. Este método facilita a 
comprobación do grao de consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema que 
reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a frecuencia 
coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, así como o seu 
comportamento, participación, motivación e interese pola materia. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación das actividades de 
comprensión lectora, expresión escrita, reflexión gramatical, análise e 
creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como resumos, 
esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, comentarios de 
texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como os cuestionarios; a resolución de exercicios de acentuación, 
ortografía, clasificación e análise de palabras e oracións...; as tarefas que 
comprenden a análise e comprensión de documentos gráficos ou textuais 
con preguntas relativas á súa interpretación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética extraída das 
notas correspondentes á primeira e segunda avaliación, despois realizar 
as probas de recuperación correspondentes, no caso de que, nalgunha 
delas ou nas dúas, o/a alumno/a en cuestión tivese obtido resultados 
inferiores a un 5.  Estas probas de recuperación consistirán nun caderniño 
de exercicios por cada avaliación suspensa que o alumnado deberá 
realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter nel unha nota 
máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada curso 
proporcionará aos estudantes o material necesario para a resolución das 
tarefas encomendadas, así como a súa axuda e disposición para despexar 



 
 
 

   

 

todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle. 
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun punto 
grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes durante a 
etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as alumnos/as que obteñan 
unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas actividades de repaso, reforzo e 
ampliación propostas polas profesoras durante o último trimestre do 
curso acadarán un 0,5 máis na nota global e os que logren unha media 
superior a un 7,5 subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á 
alza no caso de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun boletín 
de actividades de recuperación correspondentes á materia explicada na 
primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por parte do alumnado 
que non superase a asignatura na convocatoria ordinaria. As profesoras 
dos distintos cursos farán entrega no mes de xuño deste material aos 
estudantes que se atopen nesta circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame físico 
(que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e segunda 
avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese momento non 
é factible a reincorporación do alumnado ás clases, o caderno de 
exercicios representará o 100% da nota da materia de Lingua castelá e 
Literatura na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B2.1. Aplicar estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. 
B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos 
e soportes. 
B2.3. Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera tipo de 
textos a través dunha lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acordo ou desacordo, respectando en todo momento as opinións das 
demais persoas. 
B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso.  
B2.7. Valorar a importancia da escritura como ferramenta de adquisición 
das aprendizaxes e como estímulo do desenvolvemento persoal. 
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. 
B3.2. Recoñecer e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás 
diversas categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas. 
B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 



 
 
 

   

 

oración simple. 
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. 

Criterios de cualificación: 
Os/as alumnos/as que teñan a materia de Lingua castelá e Literatura de 
3º ESO pendente terán que completar un caderno formado por unha 
serie de exercicios relacionados cos obxectivos mínimos de 3º ESO que 
lles serán facilitados e corrixidos pola xefa do departamento e que 
deberán entregar puntualmente antes do 22 de maio, posto que a 
semana do 18 ao 22 de maio foi fixada na CCP celebrada o 29 de abril 
como período reservado para a realización das probas para a superación 
das materias pendentes.   
 
Para obter unha cualificación positiva que lles permita aprobar a materia 
pendente, é preciso que entreguen o traballo realizado na súa totalidade 
dentro das datas sinaladas, demostrando na execución dos exercicios 
propostos que o/a alumno/a alcanzou e asimilou suficientemente tanto 
os obxectivos mínimos do curso como os contidos traballados. Ademais, 
prestarase especial atención á idoneidade dos métodos de traballo e 
estratexias empregadas; á utilización da terminoloxía propia da materia; 
así como á coherencia, corrección gramatical e ortográfica, propiedade e 
riqueza na expresión escrita. A cualificación final derivarase da realización 
do caderno de exercicios, que suporá o 100% da nota global, tendo en 
conta o criterio ortográfico manexado para 3º ESO, descontando 0,2 
puntos por cada falta de ortografía ata un máximo de dous puntos. 

 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os procedementos empregados para a avaliación do alumnado coa 
materia de 3º ESO pendente serán: 
1) A análise das producións escritas dos/as estudantes. 
2) As tarefas específicas procedimentais e por competencias realizadas 
polo alumnado.  
Ambos os dous estarán integrados no caderno de exercicios de 
recuperación entregado aos estudantes, que facilita a comprobación do 
grao de consecución dos obxectivos mínimos e se axusta aos criterios de 
avaliación fixados.  
 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán son: 
1) O caderno do profesor, que incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, así como a 



 
 
 

   

 

 
  

realización completa e a entrega puntual das tarefas propostas. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. 

3) As actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como a resolución de exercicios de acentuación, ortografía, clasificación e 
análise de palabras e oracións ...; as tarefas que comprenden a análise e 
comprensión de textos escritos con preguntas relativas á súa 
interpretación... 
 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 3º ESO 
actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados na 
primeira e segunda avaliación: exercicios de comprensión lectora 
sobre textos literarios e non literarios; actividades que procuran a 
detección dos elementos da comunicación e as funcións da 
linguaxe; exercicios para corrección ortográfica; tarefas de 
identificación e clasificación das categorías gramaticais; 
recoñecemento dos procesos de formación de palabras, das 
familias léxicas e dos campos semánticos; segmentación 
morfolóxica; análise sintáctica da oración simple; resumos e fichas 
sobre obras de lectura propostas pola profesora; análise e 
interpretación de textos extraídos das principais obras da Idade 
Media e o Século de Ouro. 
 
Levaranse a cabo tamén actividades de ampliación en casos moi 
excepcionais, motivados pola necesidade de que o alumnado que 
promocione a 4º ESO teña ben asentados diversos 
procedementos, como a determinación e clasificación da oración 
coordinada e a introdución á súa análise morfosintáctica. 
Reforzarase o estudo da oración simple, que xa foi revisada nos 
trimestres anteriores; pero é preciso abordar de maneira cando 
menos introdutoria o recoñecemento dos tipos de coordinadas 
para facilitar o avance formativo do alumnado neste sentido, dado 
o peso que a sintaxe posúe en 4º ESO. Consideramos tamén 
pertinente aumentar minimamente o coñecemento do alumnado 
sobre os conceptos fundamentais do teatro do século XVII e a 
narrativa barroca, atendendo especialmente a Don Quijote de la 
Mancha, para favorecer a transición á literatura do XVIII no curso 
seguinte.  
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas avaliacións 
pendentes deberá realizar as actividades de recuperación 
correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. A tipoloxía 
de exercicios que incluirá este plan de recuperación será a 
elaboración de resumos, captando o tema, a idea principal e as 
secundarias dos fragmentos indicados; o recoñecemento de textos 
narrativos, descritivos, dialogados, instrutivos, expositivos e 
argumentativos e das súas principais características; a 
identificación dos trazos fundamentais do xénero xornalístico; a 
elaboración de textos ben estruturados; a lectura comprensiva de 
obras ou fragmentos axeitados á súa idade; a realización de 
exercicios que fomenten o uso correcto da ortografía e a 
puntuación; a detección dos elementos da comunicación e as 
funcións da linguaxe en enunciados dados; a identificación e 



 
 
 

   

 

clasificación das categorías gramaticais; a segmentación 
morfolóxica de substantivos, adxectivos e verbos; a análise 
sintáctica da oración simple; o recoñecemento dos procedementos 
de formación de palabras, as familias léxicas e os campos 
semánticos; a distinción dos xéneros literarios e as súas 
características máis salientables e o comentario guiado de textos 
extraídos da literatura da Idade Media e o Século de Ouro. A 
demostración dunha suficiente adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e obxectivos mínimos que se procuraban a través 
delas serviralles para acadar unha cualificación positiva nas 
avaliacións suspensas. Ademais, ao igual que o resto dos seus 
compañeiros/as, estes/as alumnos/as teñen opción de subir nota 
realizando as actividades de repaso, reforzo e ampliación 
propostas pola profesora no terceiro trimestre. Non obstante, 
neste caso, priorizarase que o alumnado prepare con tempo 
suficiente as actividades de recuperación e só se se considera que 
estas tarefas están correctamente desenvolvidas e asimiladas se lle 
recomendará a realización do resto dos exercicios, para evitar a 
sobrecarga de actividades.  
 
Finalmente, no caso de alumnos/as que presentan unha 
adaptación curricular individualizada (ACI), realizaranse tamén 
actividades de repaso e reforzo dos contidos xa traballados 
durante os dous primeiros trimestres, tomando sempre como 
referencia o documento aprobado pola Inspección educativa a 
comezos de curso e traballando en todo momento en estreita 
colaboración co Departamento de Orientación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade a 
través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o teléfono 
(cando é preciso para a localización daqueles rapaces/zas que non 
acceden con frecuencia á plataforma ou non entregan as tarefas 
solicitadas). A través destas canles, achéganselles aos estudantes os 
materiais e recursos necesarios para o correcto desenvolvemento 
das sesións e actividades propostas. O contacto co alumnado e o 
seguimento que a profesora fai del é constante, tanto para 
proporcionarlle explicacións ou instrucións, como para a resolución 
de dúbidas. Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a xestión 
racional do traballo dos/as estudantes, que han de atender tamén a 
todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado a 
internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou do 
teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles chegar os 
materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso de ensino-



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes casos os prazos de 
entrega das actividades, proporcionando explicacións extra e 
enviando titoriais para exemplificar a correcta realización de tarefas 
a través da vía solicitada polas familias.   

Materiais e recursos 

1) O libro de texto correspondente a Lingua castelá e literatura de 3º 
ESO, da editora Vicens Vives. A maioría do alumnado levou para a 
casa o libro cando se decretou o estado de alarma; pero algúns 
deixárono no instituto. Nestes casos, a profesora escaneou as 
páxinas correspondentes para a realización das actividades e 
remitíullelas a través da páxina web do centro, a aula virtual e o 
correo electrónico. 
2) Os apuntamentos, recursos multimedia, titoriais, solucionarios e 
fichas proporcionadas pola profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola profesora 
grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as estudantes 
remiten á docente. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 3º 
ESO. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias teñan 
dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán informados 
a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo en conta o medio 
de comunicación máis factible con cada familia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES (CEE) 

      
      
DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4º ESO 
DATA: 8 de maio de 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de diferente tipo. 
LCLB1.2.4. Interpreta e valora aspectos concretos do contido de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos, emitindo xuízos razoados e relacionándoos con conceptos 
persoais, para xustificar un punto de vista particular. 

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. 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos. LCLB2.1.4. Constrúe o significado global dun texto ou de frases do texto demostrando unha 
comprensión plena e detallada deste. 

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, e de relacións con 
organizacións, identificando a tipoloxía textual seleccionada (narración, exposición, etc.), a organización 
do contido e o formato utilizado. 

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. 

LCLB2.3.2. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso. LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

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

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

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear que organiza sintacticamente e semanticamente un enunciado, 
así como os elementos que se agrupan arredor dela. 

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. 

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. 

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. 

LCLB4.4.2. 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. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este procedemento 
permitirá comprobar o rendemento dos/as estudantes en distintos 
planos, a través dos caderniños de exercicios e dos traballos ou 
actividades específicas correspondentes a un aspecto da materia en 
particular ou a unha unidade didáctica. Este método facilita a 
comprobación do grao de consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema que 
reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a frecuencia 
coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, así como o seu 
comportamento, participación, motivación e interese pola materia. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación das actividades de 
comprensión lectora, expresión escrita, reflexión gramatical, análise e 
creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como resumos, 
esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, comentarios de 
texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como os cuestionarios; a resolución de exercicios de acentuación, 
ortografía, clasificación e análise de palabras e oracións...; as tarefas que 
comprenden a análise e comprensión de documentos gráficos ou textuais 
con preguntas relativas á súa interpretación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética extraída das 
notas correspondentes á primeira e segunda avaliación, despois de 
realizar as probas de recuperación correspondentes, no caso de que, 
nalgunha delas ou nas dúas, o/a alumno/a en cuestión tivese obtido 
resultados inferiores a un 5.  Estas probas de recuperación consistirán 
nun caderniño de exercicios por cada avaliación suspensa que o 
alumnado deberá realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter 
nel unha nota máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada 
curso proporcionará aos estudantes o material necesario para a 
resolución das tarefas encomendadas, así como a súa axuda e disposición 



 
 
 

   

 

 
  

para despexar todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle. 
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun punto 
grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes durante a 
etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as alumnos/as que obteñan 
unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas actividades de repaso, reforzo e 
ampliación propostas polas profesoras durante o último trimestre do 
curso acadarán un 0,5 máis na nota global e os que logren unha media 
superior a un 7,5 subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á 
alza no caso de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun boletín 
de actividades de recuperación correspondentes á materia explicada na 
primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por parte do alumnado 
que non superase a asignatura na convocatoria ordinaria. As profesoras 
dos distintos cursos farán entrega no mes de xuño deste material aos 
estudantes que se atopen nesta circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame físico 
(que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e segunda 
avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese momento non 
é factible a reincorporación do alumnado ás clases, o caderno de 
exercicios representará o 100% da nota da materia de Lingua castelá e 
Literatura na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede no caso de 4º ESO. 

Criterios de cualificación: 
Non procede no caso de 4º ESO. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede no caso de 4º ESO.  
 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 4º ESO 
actividades de repaso e reforzo dos contidos abordados na 
primeira e segunda avaliación: exercicios de comprensión lectora 
sobre textos literarios e non literarios; recoñecemento e análise 
da estrutura e das principais características lingüísticas de mostras 
de diversa tipoloxía textual (narración, descrición, diálogo, 
exposición e argumentación); actividades que procuran a 
detección dos elementos da comunicación e as funcións da 
linguaxe; exercicios para corrección ortográfica; tarefas de 
identificación e clasificación das categorías gramaticais; 
recoñecemento dos procesos de formación de palabras, das 
familias léxicas e dos campos semánticos; segmentación 
morfolóxica; análise sintáctica da oración simple e a composta; 
diarios de lectura sobre obras propostas pola profesora; análise e 
interpretación de textos extraídos das principais obras do século 
XVIII, XIX e a literatura do XX ata a Xeración do 27. 
 
Levaranse a cabo tamén actividades de ampliación en casos moi 
excepcionais, motivados pola necesidade de asentar 
debidamente a adquisición dos obxectivos xerais de final de etapa 
e do axeitado desenvolvemento das competencias clave dos/as 
estudantes, ademais de favorecer o tránsito daqueles/as 
alumnos/as que o desexen a ensinanzas superiores. Así, é preciso 
reforzar e ampliar diversos procedementos, como a análise da 
oración composta, facendo especial fincapé na subordinada, para 
facilitar o avance formativo do alumnado neste sentido, dado o 
peso que a sintaxe posúe en Bacharelato. Consideramos tamén 
pertinente seguir reforzando a práctica do comentario literario 
para promover o correcto desenvolvemento da capacidade 
analítica e interpretativa do alumnado, así como da adquisición e 
manifestación dun sólido pensamento crítico. Por iso, 
pretendemos reforzar esta técnica a través do comentario de 
textos literarios extraídos das obras máis características da 
literatura dos séculos XVIII, XIX e XX.   
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas avaliacións 
pendentes deberá realizar as actividades de recuperación 
correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. A tipoloxía 
de exercicios que incluirá este plan de recuperación será a 
elaboración de resumos, captando o tema, a idea principal e as 
secundarias dos fragmentos indicados; o recoñecemento de textos 
narrativos, descritivos, dialogados, instrutivos, expositivos e 
argumentativos e das súas principais características; a 
identificación dos trazos fundamentais do xénero xornalístico; a 



 
 
 

   

 

interpretación crítica de textos literarios e non literarios; a 
elaboración de textos de diversa tipoloxía ben estruturados, 
respectando as técnicas e estratexias para a produción de 
discursos escritos (planificación, organización da información, 
redacción e revisión); a realización de exercicios que fomenten o 
uso correcto da ortografía e a puntuación; a detección dos 
elementos da comunicación e as funcións da linguaxe en 
enunciados dados; a identificación e clasificación das categorías 
gramaticais; a segmentación morfolóxica de substantivos, 
adxectivos e verbos; a análise sintáctica da oración simple e a 
coordinada; o recoñecemento dos procedementos de formación 
de palabras, as familias léxicas e os campos semánticos; a 
distinción dos xéneros literarios e as súas características máis 
salientables e o comentario guiado de textos extraídos da 
literatura do século XVIII, XIX e XX ata a Xeración do 27. A 
demostración dunha suficiente adquisición dos estándares de 
aprendizaxe e obxectivos mínimos que se procuraban a través 
delas serviralles para acadar unha cualificación positiva nas 
avaliacións suspensas. Ademais, ao igual que o resto dos seus 
compañeiros/as, estes/as alumnos/as teñen opción de subir nota 
realizando as actividades de repaso, reforzo e ampliación 
propostas pola profesora no terceiro trimestre. Non obstante, 
neste caso, priorizarase que o alumnado prepare con tempo 
suficiente as actividades de recuperación e só se se considera que 
estas tarefas están correctamente desenvolvidas e asimiladas se lle 
recomendará a realización do resto dos exercicios, para evitar a 
sobrecarga de actividades.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade a 
través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o teléfono 
(cando é preciso para a localización daqueles rapaces/zas que non 
acceden con frecuencia á plataforma ou non entregan as tarefas 
solicitadas). A través destas canles, achéganselles aos estudantes os 
materiais e recursos necesarios para o correcto desenvolvemento 
das sesións e actividades propostas. O contacto co alumnado e o 
seguimento que a profesora fai del é constante, tanto para 
proporcionarlle explicacións ou instrucións, como para a resolución 
de dúbidas. Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a xestión 
racional do traballo dos/as estudantes, que han de atender tamén a 
todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado a 
internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou do 
teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles chegar os 
materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso de ensino-



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes casos os prazos de 
entrega das actividades, proporcionando explicacións extra e 
enviando titoriais para exemplificar a correcta realización de tarefas 
a través da vía solicitada polas familias.   

Materiais e recursos 

1) As unidades didácticas deseñadas desde comezos de curso pola 
profesora, que foron publicadas na aula virtual e enviadas por correo 
electrónico, por se algúns alumnos as deixaran no instituto no 
momento de decretarse o estado de alarma. 
2) Os apuntamentos con explicacións extra, recursos multimedia, 
titoriais, solucionarios e fichas proporcionadas pola profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola profesora 
grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as estudantes 
remiten á docente. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 4º 
ESO. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias teñan 
dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán informados 
a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo en conta o medio 
de comunicación máis factible con cada familia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES (CEE) 

      
      
DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º BACH 
DATA: 8 de maio de 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º Bacharelato  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. 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, etc.) e utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 
gramatical. 

B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema especializado, 
discriminando a información relevante e accesoria, e utilizando a lectura como un medio de 
adquisición de coñecementos. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito 
educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias. 

B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as 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. 

LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos orais e escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando 
incorreccións de concordancia, réxime verbal, ambigüidades semánticas, etc. 

B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as 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. 

LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a explicación lingüística dos textos. 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo nun texto, en relación coa intención 
comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 
situación comunicativa (audiencia e contexto). 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do adxectivo nun texto, en relación coa intención 
comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 
situación comunicativa (audiencia e contexto). 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun texto, en relación coa intención 
comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 
situación comunicativa (audiencia e contexto). 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes nun texto, en relación coa intención 
comunicativa do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros compoñentes da 
situación comunicativa (audiencia e contexto). 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais (substantivo, 
adxectivo, verbo, pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus usos e valores nos 
textos. 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo determinado e do indeterminado, e de 
calquera tipo de determinantes, en relación coa 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). 

B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos enunciados 
para a realización, autoavaliación e mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 
importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación entre os grupos 
de palabras. 

B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura española desde a Idade 
Media ata o século XlX a través da lectura e a análise de fragmentos e obras significativas. LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao século XIX. 

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media ao LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento e o 



 
 
 

   

 

século XlX, identificando as súas características temáticas e formais en relación co contexto, o 
movemento, o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas. 

xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este procedemento 
permitirá comprobar o rendemento dos/as estudantes en distintos 
planos, a través dos caderniños de exercicios e dos traballos ou 
actividades específicas correspondentes a un aspecto da materia en 
particular ou a unha unidade didáctica. Este método facilita a 
comprobación do grao de consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema que 
reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a frecuencia 
coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, así como o seu 
comportamento, participación, motivación e interese pola materia. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 
cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación das actividades de 
comprensión lectora, expresión escrita, reflexión gramatical, análise e 
creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como resumos, 
esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, comentarios de 
texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como os cuestionarios; a resolución de exercicios de acentuación, 
ortografía, clasificación e análise de palabras e oracións...; as tarefas que 
comprenden a análise e comprensión de documentos gráficos ou textuais 
con preguntas relativas á súa interpretación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética extraída das 
notas correspondentes á primeira e segunda avaliación, despois de 
realizar as probas de recuperación correspondentes, no caso de que, 
nalgunha delas ou nas dúas, o/a alumno/a en cuestión tivese obtido 
resultados inferiores a un 5.  Estas probas de recuperación consistirán 
nun caderniño de exercicios por cada avaliación suspensa que o 
alumnado deberá realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter 
nel unha nota máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada 
curso proporcionará aos estudantes o material necesario para a 
resolución das tarefas encomendadas, así como a súa axuda e disposición 



 
 
 

   

 

para despexar todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle. 
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun punto 
grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes durante a 
etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as alumnos/as que obteñan 
unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas actividades de repaso, reforzo e 
ampliación propostas polas profesoras durante o último trimestre do 
curso acadarán un 0,5 máis na nota global e os que logren unha media 
superior a un 7,5 subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á 
alza no caso de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun boletín 
de actividades de recuperación correspondentes á materia explicada na 
primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por parte do alumnado 
que non superase a asignatura na convocatoria ordinaria. As profesoras 
dos distintos cursos farán entrega no mes de xuño deste material aos 
estudantes que se atopen nesta circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame físico 
(que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e segunda 
avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese momento non 
é factible a reincorporación do alumnado ás clases, o caderno de 
exercicios representará o 100% da nota da materia de Lingua castelá e 
Literatura na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
B2.1. 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, etc.) e utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás condicións da situación comunicativa. 
B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos de tema 
especializado, discriminando a información relevante e accesoria, e 
utilizando a lectura como un medio de adquisición de coñecementos. 
B3.1. Aplicar sistematicamente os coñecementos sobre as 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. 
B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías 
gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, pronomes, artigos e 
determinantes), e explicar os seus usos e valores nos textos. 
B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 
sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e mellora de 
textos orais e escritos, tomando conciencia da importancia do 
coñecemento gramatical para o uso correcto da lingua. 
B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 



 
 
 

   

 

española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura e a 
análise de fragmentos e obras significativas. 
B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a 
Idade Media ao século XlX, identificando as súas características temáticas 
e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución histórica de 
temas e formas. 

Criterios de cualificación: 
Os/as alumnos/as que teñan a materia de Lingua castelá e Literatura de 

1º Bacharelato pendente terán que completar un caderno formado por 
unha serie de exercicios relacionados cos obxectivos mínimos de 1º 
Bacharelato que lles serán facilitados e corrixidos pola xefa do 
departamento e que deberán entregar puntualmente antes do 22 de 
maio, posto que a semana do 18 ao 22 de maio foi fixada na CCP celebrada 
o 29 de abril como período reservado para a realización das probas para a 
superación das materias pendentes.  Para obter unha cualificación 
positiva que lles permita aprobar a materia pendente, é preciso que 
entreguen o traballo realizado na súa totalidade dentro das datas 
sinaladas, demostrando na execución dos exercicios propostos que o/a 
alumno/a alcanzou e asimilou suficientemente tanto os obxectivos 
mínimos do curso como os contidos traballados. Ademais, prestarase 
especial atención á idoneidade dos métodos de traballo e estratexias 
empregadas; á utilización da terminoloxía propia da materia; así como á 
coherencia, corrección gramatical e ortográfica, propiedade e riqueza na 
expresión escrita. A cualificación final derivarase da realización do caderno 
de exercicios, que suporá o 100% da nota global, tendo en conta o criterio 
ortográfico manexado para 1º Bacharelato, descontando 0,2 puntos por 
cada falta de ortografía ata un máximo de dous puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os procedementos empregados para a avaliación do alumnado coa 
materia de 1º Bacharelato pendente serán: 
1) A análise das producións escritas dos/as estudantes. 
2) As tarefas específicas procedimentais e por competencias realizadas 
polo alumnado.  
Ambos os dous estarán integrados no caderno de exercicios de 
recuperación entregado aos estudantes, que facilita a comprobación do 
grao de consecución dos obxectivos mínimos e se axusta aos criterios de 
avaliación fixados.  
 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán son: 
1) O caderno do profesor, que incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, así como a 
realización completa e a entrega puntual das tarefas propostas. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos traballados en 



 
 
 

   

 

 
  

cada tarefa. 
3) As actividades que abordan o traballo procedimental e competencial, 
como a resolución de exercicios de acentuación, ortografía, clasificación e 
análise de palabras e oracións ...; as tarefas que comprenden a análise e 
comprensión de textos escritos con preguntas relativas á súa 
interpretación... 
 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 1º 
Bacharelato actividades de repaso e reforzo dos contidos 
abordados na primeira e segunda avaliación: exercicios de 
comprensión lectora sobre textos literarios e non literarios; 
recoñecemento e análise da estrutura e das principais 
características lingüísticas de mostras de diversa tipoloxía textual 
(narración, descrición, diálogo, exposición e argumentación); 
recoñecemento, análise e comentario das propiedades e 
mecanismos textuais; actividades que procuran a detección dos 
elementos da comunicación e as funcións da linguaxe; tarefas de 
identificación e clasificación das categorías gramaticais; 
recoñecemento dos procesos de formación de palabras, das 
familias léxicas, dos campos semánticos e as isotopías; 
segmentación morfolóxica; análise sintáctica da oración simple e 
a composta; diarios de lectura sobre obras propostas pola 
profesora; análise e interpretación de textos extraídos das 
principais obras desde a Idade Media ata o Século de Ouro.  
 
Levaranse a cabo tamén actividades de ampliación en casos moi 
excepcionais, motivados pola necesidade de asentar 
debidamente a adquisición daqueles procedementos que 
favorezan o tránsito dos/as alumnos/as a 2º Bacharelato e os 
preparen de maneira axeitada para o perfeccionamento de 
técnicas que deberán empregar profusamente o vindeiro curso, 
como a reflexión sintáctica e o comentario de textos crítico e 
literario. Por iso, é preciso reforzar e ampliar ambas estratexias. 
Polo tanto, incidirase na análise da oración composta, facendo 
especial fincapé na subordinada, para facilitar o avance formativo 
do alumnado neste sentido. Consideramos tamén pertinente 
seguir reforzando a práctica do comentario de textos literarios 
(con fragmentos extraídos da literatura da Idade Media e o Século 
de Ouro) e non literarios (principalmente artigos de opinión), para 
promover o correcto desenvolvemento da capacidade analítica e 
interpretativa do alumnado, así como da adquisición e 
manifestación dun sólido pensamento crítico.  
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas avaliacións 
pendentes deberá realizar as actividades de recuperación 
correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. A tipoloxía 
de exercicios que incluirá este plan de recuperación será a 
elaboración de resumos, captando o tema, a idea principal e as 
secundarias dos fragmentos indicados; o recoñecemento de textos 
narrativos, descritivos, dialogados, instrutivos, expositivos e 
argumentativos e das súas principais características; a 



 
 
 

   

 

identificación dos trazos fundamentais do xénero xornalístico e 
publicitario; a interpretación crítica de textos literarios e non 
literarios; a elaboración de textos de diversa tipoloxía ben 
estruturados, respectando as técnicas e estratexias para a 
produción de discursos escritos (planificación, organización da 
información, redacción e revisión); a detección dos elementos da 
comunicación e as funcións da linguaxe en enunciados dados; a 
identificación e clasificación das categorías gramaticais; a 
segmentación morfolóxica de substantivos, adxectivos e verbos; a 
análise sintáctica da oración simple; o recoñecemento dos 
procedementos de formación de palabras, as familias léxicas, os 
campos semánticos e as isotopías; a distinción dos xéneros 
literarios e as súas características máis salientables e o comentario 
de textos extraídos da literatura da Idade Media e o Século de 
Ouro. A demostración dunha suficiente adquisición dos estándares 
de aprendizaxe e obxectivos mínimos que se procuraban a través 
delas serviralles para acadar unha cualificación positiva nas 
avaliacións suspensas. Ademais, ao igual que o resto dos seus 
compañeiros/as, estes/as alumnos/as teñen opción de subir nota 
realizando as actividades de repaso, reforzo e ampliación 
propostas pola profesora no terceiro trimestre. Non obstante, 
neste caso, priorizarase que o alumnado prepare con tempo 
suficiente as actividades de recuperación e só se se considera que 
estas tarefas están correctamente desenvolvidas e asimiladas se lle 
recomendará a realización do resto dos exercicios, para evitar a 
sobrecarga de actividades.  
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade a 
través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o teléfono 
(cando é preciso para a localización daqueles rapaces/zas que non 
acceden con frecuencia á plataforma ou non entregan as tarefas 
solicitadas). A través destas canles, achéganselles aos estudantes os 
materiais e recursos necesarios para o correcto desenvolvemento 
das sesións e actividades propostas. O contacto co alumnado e o 
seguimento que a profesora fai del é constante, tanto para 
proporcionarlle explicacións ou instrucións, como para a resolución 
de dúbidas. Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a xestión 
racional do traballo dos/as estudantes, que han de atender tamén a 
todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado a 
internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou do 
teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles chegar os 
materiais necesarios para o desenvolvemento do proceso de ensino-
aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes casos os prazos de 



 
 
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

entrega das actividades, proporcionando explicacións extra e 
enviando titoriais para exemplificar a correcta realización de tarefas 
a través da vía solicitada polas familias.   

Materiais e recursos 

1) As unidades didácticas deseñadas desde comezos de curso pola 
profesora, que foron publicadas na aula virtual e enviadas por correo 
electrónico, por se algúns alumnos as deixaran no instituto no 
momento de decretarse o estado de alarma. 
2) Os apuntamentos con explicacións extra, recursos multimedia, 
titoriais, solucionarios e fichas proporcionadas pola profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola profesora 
grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as estudantes 
remiten á docente. 



 
 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 1º 
Bacharelato. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias teñan 
dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán informados 
a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo en conta o medio 
de comunicación máis factible con cada familia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 



 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 2º Bacharelato  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais do ámbito educativo 
(conferencias e mesas redondas), diferenciando a información relevante e accesoria, e 
utilizando a escoita activa como un medio de adquisición de coñecementos. 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito o contido de textos orais argumentativos e expositivos procedentes 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, discriminando a información relevante. 

B2.1. 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. 

LCL2B2.1.3. 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. 

B2.1. 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. 

▪ LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro adecuado á intención 
comunicativa, organizando os enunciados en secuencias lineais cohesionadas e respectando as normas 
ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción escrita para mellorala. 

 
B2.2. Escribir textos expositivos e argumentativos propios do ámbito educativo con rigor, 
claridade e corrección, empregando argumentos adecuados e convincentes, e axustando a súa 
expresión á intención comunicativa e ao resto das condicións da situación comunicativa. 

LCL2B2.2.1. 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. 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, identificando os seus trazos formais característicos e 
relacionando as súas características expresivas coa intención comunicativa e co resto dos 
elementos da situación comunicativa. 

LCL2B2.4.2. 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. 

B3.1. 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. 

LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos, e 
explicando o seu significado. 

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais, e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

LCL2B3.2.1. 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). 

B3.3. Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en función da 
intención comunicativa do discurso oral ou escrito en que aparecen. 

LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual. 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun texto, sinalando as 
conexións lóxicas e semánticas que se establecen entre elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de significado que 
establecen co verbo da oración principal, empregando a terminoloxía gramatical adecuada. 

B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais movementos literarios do século 
XX ata os nosos días, así como os autores e obras máis significativos. 

LCL2B4.1.1. 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. 

B4.3. Interpretar de xeito crítico 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. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas significativos 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. 

 



 
 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1) Observación sistemática do traballo diario do alumno e da súa 
evolución, así como da súa actitude e interese cara a materia.  
2) Análise das producións escritas do alumnado: Este 
procedemento permitirá comprobar o rendemento dos/as 
estudantes en distintos planos, a través dos caderniños de 
exercicios e dos traballos ou actividades específicas 
correspondentes a un aspecto da materia en particular ou a unha 
unidade didáctica. Este método facilita a comprobación do grao de 
consecución dos obxectivos concretos. 
3) Análise dos intercambios orais e escritos co alumnado, sistema 
que reforza o proceso de coavaliación. 
4) Tarefas específicas procedimentais e por competencias 
correspondentes ás unidades didácticas traballadas, que axudan a 
establecer os criterios de avaliación. 
 

Instrumentos: 
1) O caderno do profesor incluirá indicadores concretos e táboas de 
observación que reflictan o avance individual do alumno en escalas 
numéricas, determinando o nivel de logro do feito avaliado, a 
frecuencia coa que o alumno realiza e entrega as tarefas propostas, 
así como o seu comportamento, participación, motivación e 
interese pola materia. 
2) As rúbricas, que establecen o grao de adquisición dos estándares 
de aprendizaxe, das competencias clave e dos obxectivos 
traballados en cada tarefa. Estes documentos facilitan a avaliación 
das actividades de comprensión lectora, expresión escrita, reflexión 
gramatical, análise e creación literaria. 
3) O resultado das producións escritas do alumnado, como 
resumos, esquemas, redaccións, traballos de aplicación e síntese, 
comentarios de texto... 
4) Actividades que abordan o traballo procedimental e 
competencial, como os cuestionarios; a resolución de exercicios de 
acentuación, ortografía, clasificación e análise de palabras e 
oracións...; as tarefas que comprenden a análise e comprensión de 
documentos gráficos ou textuais con preguntas relativas á súa 
interpretación... 

Cualificación 
final 

A cualificación final do curso derivarase da media aritmética 
extraída das notas correspondentes á primeira e segunda 
avaliación, despois de realizar as probas de recuperación 
correspondentes, no caso de que, nalgunha delas ou nas dúas, o/a 
alumno/a en cuestión tivese obtido resultados inferiores a un 5.  



 
 
 

 

 

Estas probas de recuperación consistirán nun caderniño de 
exercicios por cada avaliación suspensa que o alumnado deberá 
realizar ao longo do terceiro trimestre, podendo obter nel unha 
nota máxima de 5 puntos. A profesora responsable de cada curso 
proporcionará aos estudantes o material necesario para a 
resolución das tarefas encomendadas, así como a súa axuda e 
disposición para despexar todas cantas dúbidas puidesen xurdirlle. 
 
Ademais, esta nota global poderá verse incrementada ata nun 
punto grazas ao esforzo e traballo realizado polos/as estudantes 
durante a etapa non presencial do curso. Así, aqueles/as 
alumnos/as que obteñan unha media de entre 4 e 7,5 puntos nas 
actividades de repaso, reforzo e ampliación propostas polas 
profesoras durante o último trimestre do curso acadarán un 0,5 
máis na nota global e os que logren unha media superior a un 7,5 
subirán 1 punto. Este resultados serán redondeados á alza no caso 
de obter unha nota global de carácter decimal. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá na realización dun 
boletín de actividades de recuperación correspondentes á materia 
explicada na primeira e segunda avaliación (ata o 13 de marzo) por 
parte do alumnado que non superase a asignatura na convocatoria 
ordinaria. As profesoras dos distintos cursos farán entrega no mes 
de xuño deste material aos estudantes que se atopen nesta 
circunstancia.  
 
O valor porcentual deste plan de traballo variará dependendo das 
medidas sanitarias que se adopten na Comunidade para o mes de 
setembro. Se é posible o regreso presencial ás aulas, o caderno de 
actividades constituirá un 50% da nota e a realización dun exame 
físico (que incluirá a revisión dos contidos relativos á primeira e 
segunda avaliación) suporá o outro 50%. Non obstante, se para ese 
momento non é factible a reincorporación do alumnado ás clases, 
o caderno de exercicios representará o 100% da nota da materia de 
Lingua castelá e Literatura na convocatoria extraordinaria de 
setembro.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede no caso de 2º Bacharelato.  
 

Criterios de cualificación: 
Non procede no caso de 2º Bacharelato. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede no caso de 2º Bacharelato. 
 



 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o terceiro trimestre, realizaranse co alumnado de 2º 
Bacharelato actividades de repaso e reforzo dos contidos 
abordados na primeira e segunda avaliación: análise e 
produción de textos expositivos e argumentativos; 
desenvolvemento por escrito de temas do currículo con 
orde, claridade e corrección ortográfica e gramatical; 
recoñecemento dos recursos gramaticais, léxicos e 
semánticos que cohesionan os textos; explicación dos 
procesos de formación de palabras, así como dos usos e 
valores das categorías gramaticais; interpretación das 
relacións semánticas entre as palabras; análise sintáctica da 
oración simple e a composta e comentario de textos 
literarios e non literarios. 
 
Levaranse a cabo tamén actividades de ampliación en casos 
moi excepcionais, motivados pola necesidade de asentar 
debidamente a adquisición dos obxectivos xerais de final de 
etapa e do axeitado desenvolvemento das competencias 
clave dos/as estudantes, ademais da favorecer a 
consolidación daqueles contidos dos que serán avaliados nas 
probas ABAU. Así, é preciso reforzar e ampliar diversos 
procedementos, como a análise sintáctica da oración 
subordinada adverbial. Consideramos tamén pertinente 
seguir reforzando a práctica do comentario literario e non 
literario para promover o correcto desenvolvemento da 
capacidade analítica e interpretativa do alumnado, así como 
da adquisición e manifestación dun sólido pensamento 
crítico.  
 
Pola súa parte, o alumnado que teña unha ou dúas 
avaliacións pendentes deberá realizar as actividades de 
recuperación correspondentes á avaliación ou avaliacións 
suspensas. A tipoloxía de exercicios que incluirá este plan de 
recuperación será a produción propia de textos expositivos e 
argumentativos; o comentario de textos literarios dos séculos 
XVIII, XIX e XX; o comentario crítico de textos non literarios 
(principalmente argumentativos e artigos de opinión); a 
identificación de categorías, valores e usos gramaticais, así 
como de funcións sintácticas de determinados enunciados 
nun texto dado; ademais da realización de resumos e 
esquemas. A demostración dunha suficiente adquisición dos 
estándares de aprendizaxe e obxectivos mínimos que se 



 
 
 

 

procuraban a través delas serviralles para acadar unha 
cualificación positiva nas avaliacións suspensas. Ademais, ao 
igual que o resto dos seus compañeiros/as, estes/as 
alumnos/as teñen opción de subir nota realizando as 
actividades de repaso, reforzo e ampliación propostas pola 
profesora no terceiro trimestre.  
 
Finalmente, a profesora orientará ao alumnado cara a 
preparación concreta do exame das ABAU ao que deberán 
enfrontarse, poñendo en práctica exercicios similares aos que 
realizarán nese momento e aconsellando a cada un deles 
sobre a elección daquelas actividades para as que demostran 
maiores aptitudes, tendo en conta que, no modelo do curso 
2019-2020 presentado pola CIUG, o alumnado poderá 
escoller libremente cinco preguntas das oito que se lle 
proporcionarán.   
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada durante o período non presencial do 
curso consiste na comunicación co alumnado con conectividade 
a través da aula virtual do centro, o correo electrónico e o 
teléfono (cando é preciso para a localización daqueles 
rapaces/zas que non acceden con frecuencia á plataforma ou 
non entregan as tarefas solicitadas). A través destas canles, 
achéganselles aos estudantes os materiais e recursos necesarios 
para o correcto desenvolvemento das sesións e actividades 
propostas. O contacto co alumnado e o seguimento que a 
profesora fai del é constante, tanto para proporcionarlle 
explicacións ou instrucións, como para a resolución de dúbidas. 
Ademais, estanse a flexibilizar os prazos de entrega das 
actividades para evitar a sobrecarga de tarefas e facilitar a 
xestión racional do traballo dos/as estudantes, que han de 
atender tamén a todas as demais materias. 
 
No caso do alumnado sen conectividade ou cun acceso limitado 
a internet, manéxanse varios métodos. A profesora púxose en 
contacto directo coas familias a través do correo electrónico ou 
do teléfono para realizar as explicacións oportunas e facerlles 
chegar os materiais necesarios para o desenvolvemento do 
proceso de ensino-aprendizaxe, flexibilizando aínda máis nestes 
casos os prazos de entrega das actividades, proporcionando 
explicacións extra e enviando titoriais para exemplificar a 
correcta realización de tarefas a través da vía solicitada polas 
familias.   

Materiais e recursos 
1) As unidades didácticas deseñadas desde comezos de curso 
pola profesora, que foron publicadas na aula virtual e enviadas 
por correo electrónico, por se algúns alumnos as deixaran no 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instituto no momento de decretarse o estado de alarma. 
2) Os apuntamentos con explicacións extra, recursos 
multimedia, titoriais, solucionarios e fichas proporcionadas pola 
profesora. 
3) O caderno de traballo do alumnado, que é revisado pola 
profesora grazas ao envío fotografado e escaneado que os/as 
estudantes remiten á docente. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado da adaptación da programación 
didáctica para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 
2019-2020 a través da páxina web do centro e o espazo da aula 
virtual habilitado para a materia de Lingua castelá e Literatura de 
2º Bacharelato. Naqueles casos en que o alumnado ou as familias 
teñan dificultades para acceder a algunhas destas canles, serán 
informados a través do correo electrónico ou o teléfono, tendo 
en conta o medio de comunicación máis factible con cada familia. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesagraraices/ 


