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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os criterios de avaliación seguen o currículo vixente na ESO (Decreto 86/2015 do 25 de xuño, DOG 
do 29 de xuño de 2015). Estes criterios están concretados nos estándares de aprendizaxe de tal 
xeito que permiten a súa relación directa coas competencias.
A continuación expoñemos os estándares de aprendizaxe do deseño curricular nos que 
profundizaremos, así como o grao mínimo de consecución que poida garantir o desenvolvemento 
das competencias.

3º ESO. PMAR. LINGUA GALEGA E LITERATURA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

BLOQUE 1- Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LGB1.1.1.  Comprende o sentido global e identifica a
intención comunicativa e a estrutura de textos orais
propios  dos  medios  de  comunicación  audiovisual
(entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).

Comprende o sentido global e identifica a estrutura de
entrevistas e noticias.

▪ LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen
a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda
que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece
e rexeita a linguaxe discriminatoria).

Intervén  na  quenda que lle  corresponde,  respecta  as
opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria.

▪ LGB1.5.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume)
e o significado da linguaxe non verbal.

Recoñece a importancia da entoación, pausas, ton, 
timbre, volume e da comunicación non verbal.

▪ LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais
espontáneas  respectando  as  regras  morfosintácticas
desta  lingua,  en  especial  a  colocación  do  pronome
átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete
vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

Participa  nas  intervencións  orais  espontáneas  ou
formais respectando a colocación do pronome átono,  a
pronuncia das sete vogais, o n velar e o fonema fricativo
palatal xordo. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do
rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu
vocabulario.

Busca  o  significado de palabras  do rexistro  formal  e
incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario.

▪ LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita
dun escrito en función do contexto.

Comprende o sentido global do texto.
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▪ LGB2.3.1.  Comprende  e  interpreta  textos
xornalísticos,  fundamentalmente  en  entrevistas,
crónicas e reportaxes.

Comprende  e  interpreta  textos  xornalísticos,
fundamentalmente entrevistas.

▪ LGB2.10.1.  Produce,  en  soporte  impreso  ou  dixital,
textos  xornalísticos,  fundamentalmente,  entrevistas,
crónicas, reportaxes.

Produce, en soporte impreso ou dixital entrevistas.

▪ LGB2.12.3.  Consulta  fontes  de  información  en
distintos  soportes  para  seleccionar  contidos
relevantes  que  posteriormente  reelaborará  e
incorporará ao seu escrito.

Consulta  fontes de información en distintos soportes
para  seleccionar  contidos  relevantes  incorporará  ao
seu escrito.

▪ LGB2.12.5.  Usa  elementos  lingüísticos  e  discursivos
para  alcanzar  a  coherencia  e  cohesión  interna
(conectores e tratamento de formas verbais).

Usa  elementos  lingüísticos  para  mellorar
progresivamente a coherencia e cohesión.

▪ LGB2.12.6.  Revisa  os  textos  de  xeito  gradual  para
resolver dificultades de contido (temática e estrutura)
e  de  forma  (cuestións  tipográficas,  ortográficas  e
gramaticais).

Revisa  os  textos  de  xeito  gradual  para  resolver
dificultades  de  contido,  cuestións  tipográficas,
ortográficas e gramaticais.

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LGB3.1.1.   Selecciona  o  léxico  e  as  expresións
axeitadas en contextos comunicativos de uso formal
da lingua.

Selecciona  paulatinamente  o  léxico  en  contextos  de
uso formal da lingua.

▪ LGB3.5.1.  Utiliza  os  dicionarios  e  outras  fontes  de
consulta  en  diferentes  soportes,  resolve  as  súas
dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na
aprendizaxe.

Utiliza  os  dicionarios  e  resolve  dúbidas  sobre  o  uso
correcto da lingua.

▪ LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta
as normas gramaticais. 

Emprega textos orais e escritos e respecta as normas
gramaticais. 

▪ LGB3.7.1.  Revisa  os  textos  para  puntuar
correctamente. 

Revisa os textos para puntuar correctamente.

▪ LGB3.9.1.  Identifica,  explica  e  usa  distintos
conectores,  así  como  outros  mecanismos  que  lle
achegan cohesión a un texto.

Usa  progresivamente  distintos  conectores  que  lle
achegan cohesión a un texto.

▪ LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e
identifica  a  progresión  temática  en  producións
propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta
os parámetros anteriores.

Determina o tema e a estrutura de diferentes textos.

Elabora textos seguindo os modelos.

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo
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▪ LGB4.2.1.  Describe  e  analiza  a  situación
sociolingüística de Galicia.

Describe  e  analiza  a  situación  sociolingüística  de
Galicia.

▪ LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio
discurso.

Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e
depura gradualmente o seu propio discurso.

▪ LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da
historia social da lingua galega desde os seus inicios
ata 1916.

Recoñece  os  acontecementos  relevantes  da  historia
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1863.

Bloque 5.  Educación Literaria. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LGLB5.2.1.  Selecciona,  seguindo  criterios  razoados,
textos  representativos  da  literatura  galega  desde  a
Idade Media ata 1916 para a súa lectura.

Selecciona, de xeito guiado, textos representativos da
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 para a
súa lectura.

▪ LGLB5.2.2.  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.

Le  obras ou textos representativos da literatura galega
desde a Idade Media ata 1916 e resume o seu contido.

▪ LGLB5.2.4.  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).

Compara,  con  pautas  orientativas,  textos  literarios
dunha  mesma  época  ou  período  ou  de  diferentes
épocas e períodos.

▪ LGLB5.6.1.  Crea  ou  recrea  textos  sinxelos  de
intención  literaria  partindo  das  características  dos
traballados na aula.

Crea  ou  recrea  textos  sinxelos  de intención  literaria
partindo das características dos traballados na aula.

3º ESO. PMAR. LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

BLOQUE 1- Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LCLB1.1.2.  Comprende  o  sentido  global  de  textos
publicitarios,  informativos e de opinión procedentes
dos  medios  de  comunicación,  distinguindo  a
información  da  persuasión  na  publicidade  e  a

Comprende  o  sentido  de  textos  publicitarios,
informativos e de opinión procedentes dos medios de
comunicación,  distinguindo  a  información  da
persuasión na publicidade e a información da opinión
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información da opinión en noticias, reportaxes,  etc.,
identificando  as  estratexias  de  enfatización  e  de
expansión.

en noticias, reportaxes, etc.

▪ LCLB1.4.1.  Coñece  o  proceso  de  produción  de
discursos  orais  valorando  a  claridade  expositiva,  a
adecuación,  a  coherencia  do  discurso  e  a  cohesión
dos contidos. 

Coñece  o  proceso  de  produción  de  discursos  orais
valorando  a  claridade  expositiva,  a  adecuación,  a
coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. 

▪ LCLB1.4.2.  Recoñece  a  importancia  dos  aspectos
prosódicos,  da  linguaxe  non  verbal,  da  xestión  de
tempos  e  do  emprego  de  axudas  audiovisuais  en
calquera tipo de discurso.

Recoñece  a  importancia  dos  aspectos  prosódicos,  da
linguaxe  non  verbal,  da  xestión  de  tempos  e  do
emprego  de  axudas  audiovisuais  en  calquera  tipo  de
discurso.

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. Realiza presentacións orais. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

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

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

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fontes
de  información,  e  integra  os  coñecementos
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fontes  de
información, e integra os coñecementos adquiridos
nos seus discursos orais ou escritos.

▪ LCLB2.5.2. Reescribe textos propios e alleos aplicando
as propostas de mellora que se deducen da avaliación
da  produción  escrita  e  axustándose  ás  normas
ortográficas  e  gramaticais  que  permiten  unha
comunicación fluída.

Reescribe  textos  propios  e  alleos  aplicando  as
propostas de mellora que se deducen da avaliación da
produción  escrita  e  axustándose  ás  normas
ortográficas  e  gramaticais  que  permiten  unha
comunicación fluída.

▪ LCLB2.6.1.  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,  incorporando
diversos tipos de argumento, imitando textos modelo.

Escribe  textos  argumentativos  con  diferente
organización  secuencial,  incorporando  diversos  tipos
de argumento, imitando textos modelo.

▪ 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.

Resume  textos  xeneralizando  termos  que  teñen
trazos  en  común,  integrándo  a  información  en
oracións  que  se  relacionen  loxicamente  e
semanticamente,  evitando  parafrasear  o  texto
resumido.

▪ LCLB2.7.2.  Utiliza nos seus escritos palabras  propias
do  nivel  formal  da  lingua  que  incorpora  ao  seu
repertorio  léxico,  e  recoñece  a  importancia  de
enriquecer  o  seu  vocabulario  para  expresarse
oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

Utiliza  nos  seus  escritos  palabras  propias  do  nivel
formal  da  lingua  que  incorpora  ao  seu  repertorio
léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o seu
vocabulario  para  expresarse  oralmente  e  por  escrito
con exactitude e precisión.

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

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

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

▪ LCLB3.4.1.  Recoñece  e  explica  nos  textos  os
elementos  constitutivos  da  oración  simple,
diferenciando suxeito e predicado e interpretando a
presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca
da actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor.

Recoñece  e  explica  nos  textos  os  elementos
constitutivos  da  oración  simple,  diferenciando
suxeito e predicado.

▪ LCLB3.5.1.  Recoñece,  usa  e  explica  os  conectores
textuais  (de  adición,  contraste  e  explicación)  e  os
principais  mecanismos  de  referencia  interna,
gramaticais  (substitucións  pronominais)  e  léxicos
(elipse  e  substitucións  mediante  sinónimos  e
hiperónimos),  valorando  a  súa  función  na
organización do contido do texto.

Recoñece,  usa e explica  os conectores  textuais (de
adición,  contraste  e  explicación)  e  os  principais
mecanismos  de  referencia  interna,  gramaticais
(substitucións  pronominais)  e  léxicos  (elipse  e
substitucións  mediante  sinónimos  e  hiperónimos),
valorando a súa función na organización do contido
do texto.

▪ LCLB3.7.2.  Identifica  estruturas  textuais  (narración,
descrición,  explicación  e  diálogo),  explica  os
mecanismos lingüísticos que as diferencian e aplica os
coñecementos adquiridos na produción e na mellora
de textos propios e alleos.

Identifica  estruturas  textuais  (narración,  descrición,
explicación  e  diálogo),  explica  os  mecanismos
lingüísticos  que  as  diferencian  e  aplica  os
coñecementos adquiridos na produción e na mellora
de textos propios e alleos.

▪ LCLB3.9.1.  Participa  en  proxectos  (elaboración  de
materiais  multimedia,  folletos,  carteis,  recensións
sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que
se  utilizan  varias  linguas  e  relacionados  cos
elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que
posúe como persoa plurilingüe.

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

▪ LCLB3.10.1.  Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de
ámbito  contextual,  textual,  oracional  e  da  palabra
desenvolvidos  no  curso  nunha  das  linguas,  para
mellorar  a  comprensión  e  a  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

Utiliza  os  coñecementos  lingüísticos  de  ámbito
contextual,  textual,  oracional  e  da  palabra
desenvolvidos  no  curso  nunha  das  linguas,  para
mellorar  a  comprensión  e  a  produción  dos  textos
traballados en calquera das outras.

Bloque 4.  Educación Literaria. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ LCLB4.1.1. Valora algunha das obras de lectura libre,
resumindo  o  contido,  explicando  os  aspectos  que
máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle
achegou como experiencia persoal. 

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

▪ LCLB4.4.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas
impresións cos/coas compañeiros/as.

Fala  na  clase  dos  libros  e  comparte  as  súas
impresións cos/coas compañeiros/as.

▪ 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.  

Le e comprende unha selección de textos literarios, en
versión  orixinal  ou  adaptados,  e  representativos  da
literatura  da  Idade  Media  ao  Século  de  Ouro,
identificando  o  tema,  resumindo  o  seu  contido  e
interpretando a linguaxe literaria.

▪ LCLB4.6.1.  Redacta  textos  persoais  de  intención
literaria  a  partir  de  modelos  dados  seguindo  as

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

do xénero, con intención lúdica e creativa.

▪ LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da
información e da comunicación para a realización dos
seus traballos educativos.

Utiliza  recursos  variados  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación para a realización dos
seus traballos educativos.

3º ESO. PMAR. XEOGRAFÍA E HISTORIA

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

BLOQUE 1- O medio físico.

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ 3º-XHB1.1.1. - Clasifica e distingue tipos de mapas e 
imaxes satélite.

Clasifica e distingue tipos de mapas e imaxes satélite.

▪ 3º-XHB1.1.3. - Coñece e interpreta os tipos de mapas 
temáticos.

Coñece e interpreta os tipos de mapas temáticos.

Bloque 2. O espazo humano.

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ 3º-XHB2.1.1. - Distingue nun mapa político a 
distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitais, provincias e illas.

Identifica nun mapa político a distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitais, 
provincias e illas.

▪ 3º-XHB2.3.1. - Diferencia os sectores económicos 
europeos.

Diferencia aspectos concretos dentro dun sistema 
económico.

▪ 3º-XHB2.5.1. - Define o desenvolvemento sustentable
e describe conceptos clave relacionados con el.

Define o desenvolvemento sustentable e describe 
conceptos clave relacionados con el.

▪ 3º-XHB2.6.4. - Identifica e nomea algunhas enerxías 
alternativas.

Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas.

▪ 3º-XHB2.10.1. - Define os indicadores que miden os 
intercambios económicos dun país.

Define os indicadores que miden os intercambios 
económicos dun país.

▪ 3º-XHB2.10.2. - Describe as características do 
comercio internacional na actualidade.

Describe as características do comercio internacional 
na actualidade.

▪ 3º-XHB2.10.3. - Enumera as características dos 
bloques comerciais e as razóns polas que se 
constitúen.

Enumera as características dos bloques comerciais e as 
razóns polas que se constitúen.

▪ 3º-XHB2.11.2. - Valora a importancia do turismo na 
economía española e galega.

Resume a importancia do turismo na economía 
española e galega.
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Bloque 3. A historia. 

Estándar de aprendizaxe Grao mínimo

▪ 3º-XHB3.1.1. - Identifica elementos materiais, 
culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos
que son herdanza do pasado.

▪ 3º-XHB3.3.1. - Ordena temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos salientables, utilizando para 
iso as nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

Ordena temporalmente algúns feitos históricos e 
outros feitos salientables, utilizando para iso as 
nocións básicas de sucesión, duración e 
simultaneidade.

▪ 3º-XHB3.4.1. - Entende que varias culturas convivían 
á vez en diferentes enclaves xeográficos.

Entende que varias culturas convivían á vez en 
diferentes enclaves xeográficos.

▪ 3º-XHB3.5.1. - Utiliza o vocabulario histórico e 
artístico imprescindible para cada época.

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible
para cada época.

▪ 3º-XHB3.8.1. - Coñece obras e legado de artistas, 
humanistas e científicos da época.

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e 
científicos da época.

▪ 3º-XHB3.12.1. - Explica as causas que conduciron á 
descuberta de América para Europa, a súa conquista 
e a súa colonización.

Nomea as causas que conduciron á descuberta  de
América  para  Europa,  a  súa  conquista  e  a  súa
colonización.
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2. Avaliación e cualificación: 3º ESO. PMAR

Avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

análise das producións do alumnado      portfolio dixital

tarefas con resultado produto        rúbrica

intercambios virtuais co alumnado      diario de aula virtual

observación sistemática escala de 
observación

lista de cotexo

Cualificación final

-O alumnado que teña a 1ª e/ou a 2ª avaliacións suspensas:
-Ten  que  facer  correctamente  e  entregar  as   tarefas  de
recuperación no prazo establecido.  Nestas tarefas valorarase a:
presentación adecuada, precisión terminolóxica, uso correcto dos
procedementos  de  coherencia  e  cohesión  e  corrección
ortográfica.  Ademais,  teranse  en  conta  a  orixinalidade,  a
creatividade  e  a  creación  persoal das  tarefas  que  impliquen  a
elaboración de textos (orais/escritos) persoais.

-O  alumnado que teña a  1ª e/ou a  2ª avaliacións suspensa e  non realice
correctamente ou non entregue as tarefas de recuperación:

-Non  terá  a  materia  superada,  polo  que  irá  á proba
extraordinaria de setembro.

-A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da seguinte 
porcentaxe: 

                  1ª Avaliación: 50% da nota.
                  2ª Avaliación: 50% da nota.
-A  nota final da  avaliación ordinaria de xuño poderase incrementar ata un
máximo dun punto se o alumnado:

-Realiza correctamente e entrega todas  as  tarefas  semanais no
prazo establecido.
-Se  mostra  implicación  e  interese  pola  materia,  preguntando
dúbidas  nas  clases  virtuais ou  videoconferencias e/ou  correo
electrónico.

-A nota final da avaliación ordinaria de xuño aínda poderá ter un 
incremento extraordinario nun máximo de 0,5 puntos se o alumnado 
participa en actividades organizadas polos departamentos de Lingua 
Galega e Lingua Castelá: creación dun vídeo literario, creación dos ovos 
literarios, realización de imaxes (fotografías) literarias...

Proba
extraordinaria de

setembro 

-O  alumnado  avaliado  negativamente  na  convocatoria  de  xuño,  por  non
cumprir  os  estándares  de  aprendizaxe  mínimos,  terá  que  presentarse  á
convocatoria extraordinaria.
-Na proba  extraordinaria de setembro:

-Avaliaranse os contidos tratados (explicados e traballados) na 1ª
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avaliación e  na  2ª  avaliación ata  o  12  de  marzo (día  da
suspensión da docencia presencial).
-O alumnado recibirá un plan estival de reforzo dos contidos para
poder superar a proba.
-Avaliaranse  contidos  de  expresión  e  comprensión  escrita,  de
coñecemento da lingua e de educación literaria (non se avaliarán
contidos de comprensión e expresión oral).
-Se a proba obxectiva non puidese ser presencial, por motivos de
alerta sanitaria, desenvolveríase por medios telemáticos.

-A  nota  da  avaliación  extraordinaria  de  setembro será  a  cualificación  da
proba obxectiva (de 0 a 10 puntos, requirindo acadar o 5 para superala).

Avaliación de
materias

pendentes

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

A lexislación recolle que “o alumnado que acceda a un programa de mellora 
da aprendizaxe e do rendemento con materias pendentes de cursos 
anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan 
recuperalas ao longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación será 
competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos 
departamentos implicados”.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

-A nota da avaliación do alumnado con materias suspensas farase en función
do seguinte:

a) Alumnado que teña aprobada a parte completada en xaneiro:

-Ten aprobadas as materias.

-Novas actividades: se fai estas tarefas subiráselle a nota ata un
máximo dun punto.

b) Alumnado que teña suspensa a parte completada en xaneiro:

-Realización dos  cadernos de tarefas  de recuperación feitos  ata
finais de xaneiro: 50% da nota.

-Realización de novas tarefas (correspondentes á parte que ía ser
avaliable en maio/xuño): 50% da nota.

c)  Alumnado  que  teña  suspensa  a  parte  completada  en  xaneiro e  non
entregue as tarefas de recuperación:

-Realizará unha proba telemática nos primeiros días de xuño, de
cuxa cualificación  (de 0 a 10 puntos, requirindo acadar o 5 para
superala) se obterá a nota.

d) Alumnado que non supere as materias pendentes en xuño:

-Terá  dereito  a  unha  avaliación  extraordinaria  no  mes  de
setembro  consistente  nunha  proba  escrita  por  cada  materia
suspensa, que será a mesma que a deseñada para os suspensos
dese curso, nas respectivas materias, e terá os mesmo criterios de
cualificación.
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

O alumnado de PMAR realiza en cada trimestre unha serie de exercicios,
actividades e tarefas encamiñadas a traballar aquelas competencias que en
maior medida contribúan á súa promoción ao curso seguinte. Como se dixo,
de non realizaren axeitadamente estas actividades, no mes de xuño deberán
realizar a proba extraordinaria de pendentes.

O  labor  do  profesor  estará  coordinado  cos  departamentos  didácticos  de
Lingua Castelá e Literatura, Ciencias Sociais e Lingua Galega e Literatura.

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

Actividades

Levaranse a cabo, en todos os cursos, tres tipos de actividades segundo 

as necesidades individuais do alumnado:

ACTIVIDADES DE REPASO / REFORZO

Para o alumnado que ten aprobada xa a materia. Son actividades para 

reforzar conceptos xa vistos na aula, a través de tarefas semanais 

pensadas para traballar as comprensións oral e escrita e as expresións  

oral e escrita. Tamén se reforzarán contidos de coñecemento da lingua 

(puntos específicos de gramática), contidos de sociolingüística, contidos 

de educación literaria, contidos de xeografía (física e humana) e 

contidos de historia.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Para o alumnado que queira profundizar, ofreceranse actividades de 

ámbito máis cultural e enfocadas a mellorar o manexo das novas 

tecnoloxías e a procura e o procesamento de información. Serán 

actividades que non requiran dunha explicación exhaustiva do docente.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Para o alumnado que non acadara unha avaliación positiva no 

desenvolvemento dos estándares mínimos  na 1ª e/ou na 2ª avaliación. 

Baséanse en contidos de expresión escrita, comprensión escrita, 

coñecemento da lingua (gramática), educación literaria, xeografía e 

historia.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

-Actualmente a comunicación entre os docentes e o alumnado é 
bastante fluída, despois de que se solucionasen os problemas de 
conectividade virtual máis notorios.

-Como vén sucedendo desde que foi decretado o Estado de Alarma, a 
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educación é na rede, a través da plataforma educativa Google 
Classroom, a cal xa era empregada desde o inicio do curso para a 
realización de traballos do portfolio e para a comunicación co 
alumnado. Toda a comunidade educativa do noso centro ten unha conta
de Gmail corporativa (no dominio @iesasinsuas.net) que lle permite o 
acceso.

-Establécense no Classroom tarefas semanais, de diversa dificultade, 
atendendo ás necesidades individuais de cadaquén. As tarefas van 
acompañadas de instrucións e (de ser o caso) documentos anexos. 
Cando é necesario, dado que non todo o alumnado recuperou os libros 
de texto das aulas, o profesor proporciona a teoría necesaria.

-O profesorado da materia fornecerá periodicamente breves lecturas 
literarias e/ou históricas, preferentemente en formato PDF.

-Non se realizarán clases virtuais por videoconferencia ao constatar que 
hai algún alumnado que dispón dunha conexión de pouca calidade, o 
cal non garantizaría a efectividade educativa. Porén, levarase a cabo 
semanalmente unha hora de atención por videoconferencia na 
plataforma Meet (asociada a Google Classroom), na que o alumnado 
pode preguntar dúbidas sobre as tarefas propostas ou cuestións sobre a
materia. Como alternativa, para quen teña unha conexión débil á rede 
ou para quen rexeite unirse ás videochamadas, esta atención de 
dúbidas resolverase polas outras canles da aula virtual.

-O contacto co alumnado é continuo, a través do propio Classroom, do 
correo electrónico ou dos chats de Hangouts (asociados á anterior 
plataforma). 

-A metodoloxía tentará ser motivadora, que facilite a aplicación 
práctica no seu contorno. 

-Buscarase unha especial atención á diversidade.

-Potenciaranse a participación, a comunicación, a lectura, a creación e 
estratexias de procura e tratamento de información, así como a 
reflexión e o espírito crítico.

-O proceso de aprendizaxe do alumnado desenvolverase de xeito 
individual, pasando a ser inexistentes ou anecdóticas as actividades 
realizadas a nivel grupal. 

-A lectura e a expresión escrita terán un papel relevante ao servizo da 
competencia comunicativa. 

-A comunicación oral podería ver reducida a súa presenza nas 
actividades desenvolvidas durante este período non presencial, polo 
que se potenciará a través das canles virtuais (reprodución e produción 
de textos orais a través de: vídeos, audios e videoconferencias).

Materiais e recursos -Basicamente son os propios da educación non presencial: ordenador, 
conexión a internet e aula virtual.

-Plataforma educativa Google Classroom. Leva asociados, entre outros: 
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correo electrónico, Hangouts, Meet, Documentos, Drive, Formularios, 
You Tube, Sites; serán utilizados como ferramentas educativas.

-Arquivos fornecidos polo profesor ou producidos polo alumnado: 
documentos de texto, PDF, presentacións, imaxes, audios, vídeos...

-Enlaces a páxinas web de interese, nomeadamente de prensa periódica
en lingua galega e española.

-Dicionarios da Real Academia Galega e da Real Academia Española 
(versións na rede).

-Google Maps e Wikipedia, para contidos de Xeografía e Historia.

-Recursos interactivos facilitados por docentes externos ao centro ou 
por editoras.

-Páxina web colaborativa da aula de PMAR en Google Sites.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As familias e o alumnado recibirán a información da adaptación da 

programación a través da plataforma educativa Google Classroom e/ou por 

medio do correo electrónico.

Publicidade A adaptación da programación didáctica de Lingua Galega e Literatura do 

curso 2019/2020 está publicada na páxina web do centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/

Ramón Blanco Fernández
(Profesor responsable da materia e xefe do

  departamento de Lingua Galega e Literatura)

Muros, 12 de maio de 2020
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