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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas 
de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos 
orais do ámbito social e educativo. 

Segue instrucións para realizar tarefas de prendizaxe con progresiva autonomía. 

Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e 

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

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

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 
Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 
Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo (pedir 
aclaracións, intercambiar opinións e expor conclusións). 

Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de 
interacción. 

 

Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva. 
 

Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos.  
Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais explícitos.  
Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas.  
Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o 
significado polo contexto. 
Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, etc.). 
Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de 
distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.  
Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois da 
lectura. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos sinxelos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de 
móbil. 

Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 

Recoñecer  e  usar  a  fonética  da lingua galega. Recoñece   e   pronuncia  correctamente  os fonemas propios da lingua galega. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: IES AGRA DE RAÍCES 
CURSO: 2019/2020 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

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

Identificar os prexuízos lingüísticos e   analizar   a   situación   persoal  en 
relación a eles. 

Coñece  o  que  é  un  prexuízo.  Detecta  e analiza a presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de  riqueza lingüística 
e cultural.  

Rexeita  os prexuízos sobre as variedades dialectais  e  utiliza  os  trazos  propios  
da  súa zona. 

 

Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos adquiridos, procurando asimilar os 
trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o 
criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres 

grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

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

similitudes. 
Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos 
máis xerais. 

 

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



 
 

 

 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

70% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
20%: traballo persoal 
10%: media ponderada dos controis de lectura  realizados durante o curso. 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso:  actividades de 
comprensión textual e expresión escrita, exercicios sobre cuestións 
gramaticais e ortográficas xa vistas. 
Actividades de ampliación: Exercicios de ampliación do vocabulario.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é similar para ámbolos dous grupos de alumnado. O 

alumnado con conectividade envía as tarefas ao profesor a través do correo 

electrónico. O alumnado con conectividade só a través da rede móbil envía 
actividades seleccionadas mediante fotografías ao correo do profesor. 

Materiais e recursos Libro de texto.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Utilización do correo electrónico, da web do centro, chamadas 
telefónicas ás familias e grupo de Telegram por parte do titor. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e no grupo de Telegram. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e 
á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección, 
nun rexistro neutro, informal ou máis culto 

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  
 
Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo).  
 
Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.  
 
Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario 
e á situación comunicativa.  
 
Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos.  
 
Intervén en debates e coloquios con respecto ás regras de interacción e ás opinións 
alleas. 
 
Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora nos 
debates e coloquios. 
 
Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de lectura.  

Comprender      e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais; dos medios de comunicación (noticias); da 
vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos; de textos 
propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos. 

Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais; de textos propios dos medios de comunicación 
(noticias); de textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos. 
 
Comprende e interpreta instrucións escritas de certa complexidade que lle 
permiten desenvolverse en diferentes situación.  
 
Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan 
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feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares.  

Producir,    en   formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais; dos medios de comunicación (noticias); de textos de 
carácter educativo e de textos de distinta tipoloxía, fundamentalmente, 
narrativos e descritivos. 

Produce textos, en soporte impreso ou dixital, propios da vida cotiá e das relacións 
persoais; dos medios de comunicación (noticias); de carácter educativo e carácter 
educativo e de distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións a partir 
de modelos dados.  
 
Sintetiza e resume testos sen parafrasear o texto resumido.  

Recoñecer   e   usar  a fonética da lingua galega. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

Aplicar  e  valorar  as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e 
correcta atendendo ás normas.  
 
Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  
 
Aplica estratexias para a corrección  lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.  

Analizar e  usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual.  

Describir e  analizar  a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega no contorno. 

Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu contorno 
(concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos e analiza as 
diferenzas. 
 
Coñece e valora os topónimos galegos. 

Ler con regularidade obras literarias e desenvolver critério lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o 
uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe. 

Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos.  

Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos.  

 

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



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

70% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
20%: traballo persoal 
10%: media ponderada dos controis de lectura  realizados durante o curso. 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso:  actividades de 
comprensión textual e expresión escrita, exercicios sobre cuestións 
gramaticais e ortográficas xa vistas. 
Actividades de ampliación: Exercicios de ampliación do vocabulario.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é similar para ámbolos dous grupos de alumnado. O 

alumnado con conectividade envía as tarefas ao profesor a través do correo 

electrónico. O alumnado con conectividade só a través da rede móbil envía 
actividades seleccionadas mediante fotografías ao correo do profesor. 

Materiais e recursos Libro de texto.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Correo electrónico e web do centro.  

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais 
ou informais, de forma individual ou en grupo. 

Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou informais 
breves. 
Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a  fonética  galega  (pronuncia  das  sete  vogais,  n  velar  e fonema fricativo 
palatal xordo).  
 
Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo conxugado 
e fraseoloxía adecuada. 
 
Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta 
en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 
 
Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
 
Adecúa  a  súa  pronuncia  á  finalidade  da  práctica oral. 
 
Recoñece  a  avalía  erros  (repeticións  de  conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos   e   trata,   progresivamente,   de   
evitalos. 
 

Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou 
máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión. 
 
Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha 
información ou un servizo. 
 
Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e 
á situación comunicativa. 
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Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións sociais, 
segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e 
con respecto polas normas morfolóxicas,          ortográficas         e 
tipográficas. 

Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación 
comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados. 
 
Redacta  borradores,  utiliza  esquemas,  árbores  ou mapas  conceptuais  para  
planificar  e  organizar  os  seu escritos. 
 
Consulta fontes de información en distintos soportes para  seleccionar  contidos  
relevantes  que  posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 
 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación  comunicativa  e  do  
ámbito  de  uso. 
 
Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e cohesión 
interna (conectores e tratamento de formas verbais). 
 
Revisa  os  textos  de  xeito  gradual  para  resolver dificultades  de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 
gramaticais). 
 

Aplicar  as  normas  ortográficas  e morfolóxicas da lingua galega. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.  

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega. 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 
 
Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 
 
Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos 
no seu propio discurso. 

Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos 
cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual 
no desenvolvemento da lingua galega. 

Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 
 
Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 
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Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes 
na Idade Media ata 1916. 
 
Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido 
co contexto histórico, cultural e sociolingüístico de cada período. 

Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 
 
Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 
 
Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 
 
Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas 
e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s)ou do(s) período(s). 

 

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



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

80% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
10%: traballo persoal 
10%: media ponderada dos controis de lectura  realizados durante o curso. 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso:  actividades de 
comprensión textual e expresión escrita, exercicios sobre cuestións 
gramaticais e ortográficas xa vistas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é similar para ámbolos dous grupos de alumnado. O 

alumnado con conectividade envía as tarefas ao profesor a través do correo 

electrónico. O alumnado con conectividade só a través da rede móbil envía 
actividades seleccionadas mediante fotografías ao correo do profesor. 

Materiais e recursos Libro de texto.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Utilización do correo electrónico e da web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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DATA: 12/05/2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, 
coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes 
tipos de esquemas e mapas conceptuais).  
Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión.  
Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo.  
Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é correcta e 
que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación.  
Produce, en soporte papel ou dixital,tanto textos de tipo académico coma textos 
propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial.  

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

Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 
contribucións dos interlocutores.  
Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e 
as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega e usa a 
puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  
Explica a función dos diferentes signos de puntuación. Todas as unidades 

Describir e analizar a situación sociolingüística e legal de Galicia, analizar os 
prexuízos lingüísticos tendo en conta a situación persoal en relación a eles 
e identificar os elementos do proceso normalizador e normativizador. 

Describe  a  situación  sociolingüística  e legal das linguas de España.  
Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 
galega e rebáteos cunha argumentación axeitada,.  
Identifica os procedementos de normalización e normativización e argumenta 
axeitadamente a necesidade de continuar con estes procesos na lingua galega.  

Recoñecer  e  valorar os principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar. 

Recoñece  os  principais  fenómenos  que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega.  
Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a 
variación diatópica.  

Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da Literatura 
Galega de 1916 ata a actualidade. 

Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da Literatura Galega de 
1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos.  

 

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



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

80% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
10%: traballo persoal 
10%: media ponderada dos controis de lectura  realizados durante o curso. 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Os contemplados para 3º da ESO. 
 

Criterios de cualificación:  Os contemplados para 3º da ESO. 
 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso:  actividades de 
comprensión textual e expresión escrita, exercicios sobre cuestións 
gramaticais e ortográficas xa vistas. 
Actividades de ampliación: A historia social da lingua a partir de 1975 e 
a variación diatópica. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é similar para ámbolos dous grupos de alumnado. O 

alumnado con conectividade envía as tarefas ao profesor a través do correo 
electrónico. O alumnado con conectividade só a través da rede móbil envía 

actividades seleccionadas mediante fotografías ao correo do profesor. 

Materiais e recursos Libro de texto, fichas e material preparado polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Utilización do correo electrónico e da web do centro. 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro e aviso mediante correo 
electrónico. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión,              
corrección gramatical e boa presentación. 

Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de forma clara e ordenada.  
 
Identifica e describe as características lingüísticas dos distintos tipos de rexistro.  
 
Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación comunicativa das súas producións.  
 
Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística.  
 
Axústase  ás  normas  ortográficas  e  morfolóxicas  da  lingua galega.  

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

Planifica os seus textos orais e produce discursos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.  
 
Consulta fontes de información diversas e revisa os borradores e esquemas.  
 
Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.  
 
Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.  
 
Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia 
axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do 
corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.  
 
Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.  

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

Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.  
 
Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 
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Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: 
infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.  
 
Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.  

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

Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto 
nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección. 

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

Identifica e explica os usos e valores das diferentes categorías gramaticais e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como 
con outros compoñentes.  

Distinguir conceptos básicos de contacto de linguas e describir os 
fundamentos do ecolingüismo. 

Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua 
minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo. 

Identificar, analizar e describir a literatura medieval: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente as súas orixes, definir as 
características principais e analizar a lírica profana (cantiga de amor, de 
amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval. 

Identifica, analiza e describe a literatura medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as características principais e analiza a 
lírica profana (cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica relixiosa (cantigas 
de Santa María) e a prosa medieval.  

Ler textos significativos da literatura medieval, identificar as súas 
características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.  

Identificar, analizar e describir a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII 
e XVIII): contextualizar sociohistórica e sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describir e analizar as obras e os/as autores/as principais. 

Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII): contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, 
e describe e analiza as obras e os/as autores/as principais. 

Identificar, analizar e describir a literatura do Rexurdimento: contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describir e analizar as obras e os/as 
autores/as principais deste período. 

Identifica, analiza e describe a literatura do Rexurdimento: contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento e o 
Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais deste período. 

Ler textos significativos dos/das principais autores/as do Prerrexurdimento, 
o Rexurdimento pleno e os comezos do século XX ata 1916, identificando as 
súas características temáticas e formais e poñelas en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do 
Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século 
XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico.  



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

80% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
10%: traballo persoal 
10%: media ponderada dos controis de lectura  realizados durante o curso. 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non hai alumnado de materia pendente. 
 
 
 

Criterios de cualificación:  Non hai alumnado de materia pendente. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non hai alumnado de 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, reforzo e repaso:  actividades de 
comprensión textual e expresión escrita, exercicios sobre cuestións 
gramaticais e ortográficas xa vistas. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é similar para ámbolos dous grupos de alumnado. O 

alumnado con conectividade envía as tarefas ao profesor a través do correo 

electrónico. O alumnado con conectividade só a través da rede móbil envía 
actividades seleccionadas mediante fotografías ao correo do profesor. 

Materiais e recursos Libro de texto, fichas e material preparado polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Utilización do correo electrónico e da web do centro. 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro e aviso mediante correo 
electrónico. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Ler, comprender, analizar e comentar obras breves, fragmentos ou obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando o seu contido de 
acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e autores significativos. 
 

Le fragmentos significativos ou textos completos de distintas obras da literatura 
universal, identificando alguns elementos, mitos ou arquetipos creados pola 
literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal. 
  
Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no 
seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de determinados 
temas e motivos, recoñecendo as características do xénero e do movemento no que 
se inscriben así como os trazos mais destacados do estilo literario.  

Interpretar obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal 
especialmente significativas relacionando a súa forma e o seu contido coas 
ideas estéticas dominantes do momento en que se escribiron e as 
transformacións artísticas e históricas producidas no resto das artes. 
 

Interpreta determinadas obras narrativas, líricas e dramáticas da literatura universal 
especialmente significativas e relaciónaas coas ideas estéticas dominantes do 
momento en que se escribiron, analizando as vinculacións entre elas e comparando 
a súa forma de expresión.  
 
Establece relacións significativas entre a literatura e o resto das artes, interpretando 
de xeito crítico algunhas obras ou fragmentos significativos adaptados a outras 
manifestacións artísticas, analizando as relacións, similitudes e diferenzas entre as 
diferentes linguaxes expresivas.  

Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e formas creados 
pola literatura e o seu valor permanente en diversas manifestacións artísticas 
da cultura universal. 
 

Comenta textos literarios de diferentes épocas describindo a evolución de 
determinados temas e formas creados pola literatura.  
 
 Recoñece o valor permanente destes temas e formas da literatura noutras 
manifestacións artísticas da cultura universal.  

Ler, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou obras completas, 
significativas de dis-tintas épocas, interpretando o seu contido de acordo cos 
coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así como sobre 
períodos e autores significativos. 
 

Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, interpretando o seu 
contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas literarias, así 
como sobre períodos e autores significativos 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais (cada dúas unidades), controis de 
lectura, rúbricas, escalas de valoración (tanto dos traballos coma dos 
cadernos). 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
  80%: media ponderada dos parciais realizados. 
  20%: media ponderada dos controis de lectura. 
  Polo traballo do terceiro trimestre poderase engadir, a maiores, ata un 20% da 
nota. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: exame escrito 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

Actividades  Lectura e comentario de textos. Actividades de repaso da materia xa 
vista. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Lectura e comentario de textos. Actividades de repaso da materia xa vista. 
O alumnado sen conexión está a enciar correctamente as actividades xa 
que dis`poñen de datos móbiles.  

Materiais e recursos Fichas e recursos en liña. 
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4. Inform ación e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Web do centro e correo electrónico. 

Publicidade  Web do centro e correo electrónico. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais, 
audiovisuais e a situación en que se desenvolven. Captar o sentido global, a 
intención do discurso, a mensaxe e as súas ideas principais e secundarias. 

Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 
Recolle as ideas fundamentais e secundarias en resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais.  

Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre discursos orais de distinta 
natureza e evita usos lingüísticos discriminatorios.  

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

Identifica as ideas principais e contidos relevantes dunha presentación (charla ou 
conferencia sobre temas especializados do ámbito educativo).  

Recoñece as distintas estratexias de organización do contido nunha exposición oral 
sobre un tema especializado propio do ámbito educativo ou de divuación científica 
e cultural.  

Escoita de maneira activa, toma notas e formula preguntas coa intención de aclarar 
ou ampliar ideas que se desprenden da exposición oral. 

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

Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como noutras 
de estudo ou traballo e participa en conversas informais.   

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

Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros nas 
producións orais e respecta as regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.  
Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega.  
Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto.  
 

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

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

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

Explica os procedementos de formación das palabras. 
Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica.  
Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. 

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

Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se establecen 
e emprega a terminoloxía axeitada.  
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Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. Identifica   e   explica   as   relacións   e   unidades semánticas. 

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

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

Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o 
seu contexto e a situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos sobre a historia da lingua. 

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

Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 

Le e  comenta  textos  representativos  da poesía galega de de 1916 á actualidade, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico.  
Identifica, analiza e describe a poesía galega de de 1916 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as. 
Identifica, analiza e describe a prosa galega de de 1916 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as. 
Identifica, analiza e describe o teatro galego de de 1916 ata a actualidade: temas, 
xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as. 

 

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



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática, probas de avaliación dos 
elementos curriculares e seguimento de control. 

Instrumentos: Controis parciais, controis de lectura, rúbricas, escalas de 
valoración (tanto dos traballos coma dos cadernos). 

Cualificación 
final 

90% : media ponderada dos controis realizados durante o curso. 
10%: traballo persoal 
Polo traballo da 3ª avaliación poderase engadir un 20% á nota final. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

100%: proba escrita 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Os contemplados para 1º de Bach . 
 

Criterios de cualificación:  Os contemplados para 1º de Bach. 
 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo, consolidación e recuperación, incidindo 
especialmente nos aspectos gramaticais e de comprensión e produción 
textual. 
As actividades de ampliación céntranse nas cuestións gramaticais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade e envía os traballos por correo 

electrónico. 

Materiais e recursos Fichas e actividades deseñadas pola profesora. Exames de ABAU. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
  Correo electrónico e web do centro. 

Publicidade  Correo electrónico e web do centro. 


