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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Conforme ditan as 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, o Departamento de

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA reuniuse de maneira telemática o día 5 de maio de 2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa

Programación Didáctica do curso actual.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE:

A adaptación da programación didáctica 2019/20 do departamento de Lingua Castelá e Literatura será publicada na páxina web do centro IES Canido.
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MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

• LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas.

• LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe.

• LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

• LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.

• LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos,

etc.

• LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura.

• LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo.

Bloque 3. Coñecemento da lingua

• LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios

e alleos.

• LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción

de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais.

• LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas.

• LCLB3.2.1. Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario.

• LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou subxectividade identificando as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,

dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor.

Bloque 4. Educación literaria
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• LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Trabállanse todas as competencias clave sendo as predominantes:

• Competencia en comunicación lingüística

• Competencia para aprender a aprender

• Competencia dixital.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL1: Non se contempla.

TELEMÁTICA: Valoraranse todas as actividades propostas na Aula Virtual nas condicións establecidas para cada unha delas.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final calcularase a partir da media aritmética das cualificacións da primeira e a segunda avaliación.

As actividades realizadas durante a terceira avaliación serán tidas en conta para a recuperación da materia suspensa (a cualificación final non será en ningún caso 

superior a 6) ou para subir a nota ata un máximo de 1.5 puntos.

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  2º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Bloque 2.Comunicación escrita: ler e escribir
• LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico.

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

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

• LCLB2.1.5. Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña diferentes matices semánticos e que favorezan a construción

do significado global e a avaliación crítica.

• LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas nun texto, e deduce informacións ou valoracións implícitas.

• LCLB2.3.1. Utiliza de xeito autónomo diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos.

• LCLB2.3.2. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos,

etc.

• LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura.

• 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.

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

• Bloque 3. Coñecemento da lingua

• LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios

e alleos.

• LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción
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de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais.

• LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas.

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

• 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), e valora a súa función na organización do

contido do texto.

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

• LCLB3.8.1. Coñece e valora a diversidade lingüística de Galicia.

Bloque 4. Educación literaria

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

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Trabállanse todas as competencias clave sendo as predominantes:

• Competencia en comunicación lingüística

• Competencia para aprender a aprender

• Competencia dixital.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL2: Non se contempla.

TELEMÁTICA: Valoraranse todas as actividades propostas na Aula Virtual nas condicións establecidas para cada unha delas.

2 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final calcularase a partir da media aritmética das cualificacións da primeira e a segunda avaliación.

As actividades realizadas durante a terceira avaliación serán tidas en conta para a recuperación da materia suspensa (a cualificación final non será en ningún caso 

superior a 6) ou para subir a nota ata un máximo de 1.5 puntos.

ALUMNADO DE 2º DE ESO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º ESO (PENDENTE)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Substituiranse os exames presenciais previstos ao inicio do curso por actividades telemáticas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Farase a media do primeiro exame parcial coas notas que teñan nestas tarefas. 

Se a media é superior a 5,  a materia pendente queda recuperada.

DATA LÍMITE DA ENTREGA DAS TAREFAS

Venres, 29  de maio de 2020
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MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

- 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 información da opinión en novas, reportaxes, etc., identificando as estratexias de enfatización e de expansión. (CSC)

- Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos. (CCL) 

- Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase ou dun texto que conteña matices semánticos e que favorezan a construción do significado global e a

avaliación crítica. (CCL)

- Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando fichas sinxelas de autoavaliación. (CAA)

- 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. (CLL)

- 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. (CCEC)

- Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto. (CCL)

- Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. (CLL)

- Respecta as opinións das demais persoas. (CSC)

- Utiliza de forma autónoma diversas fontes de información, e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos escritos. (CD)

- Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa

propia produción escrita. (CAA)

- 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 . (CCL)

- Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. (CCL)
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- Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e nas argumentacións. (CCL)

-  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. (CAA)

- Produce textos diversos recoñecendo na escritura o instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. (CMCCT)

- 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. (CCL)

- Valora e incorpora progresivamente unha actitude creativa ante a escritura. (CCEC)

- Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación, participando, intercambiando opinións, comentando e valorando escritos alleos,

ou escribindo e dando a coñecer os seus propios.(CD/CSC)

- Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos. (CCL)

- Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas producións

escritas e audiovisuais. (CCL)

-  Recoñece  e  explica  os  elementos  constitutivos  da  palabra  (raíz  e  afixos),  e  aplica  este  coñecemento  á  mellora  da  comprensión  de  textos  escritos  e  ao

enriquecemento do seu vocabulario activo. (CCL)

- Explica os procedementos de formación de palabras, distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os acrónimos. (CCL)

- 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. (CCL)

- Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como

complementos verbais argumentais e adxuntos. (CCL)

- 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.(CCL)

- Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e explica os papeis semánticos do suxeito (axente, paciente). (CAA)

- Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando os nexos adecuados e creando oracións novas con sentido completo. (CCL)
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- Identifica e usa en textos escritos as formas lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito

axente ou paciente, oracións impersoais, etc.). (CCL)

- Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á intención comunicativa do emisor, identificando a estrutura e a disposición de contidos. (CCL)

- 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. (CCEC)

- Localiza nun mapa as linguas de España e explica algunha das súas características diferenciais, comparando varios textos, recoñece as súas orixes históricas e

describe algúns dos seus trazos diferenciais. (CSC)

- Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e fóra de España. (CSC)

- Configura 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.

(CCL/CAA)

- 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. (CAA)

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

experiencia persoal. (CCL)

- Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura.(CCEC)

- Compara textos literarios e pezas dos medios de comunicación que respondan a un mesmo tópico, observando, analizando e explicando os puntos de vista

segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. (CSC)

- 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. (CCL)

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

- Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. (CCEC/CCL)

- Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos.  (CAA/CCL)
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- Achega nos seus traballos escritos conclusións e puntos de vista persoais e críticos sobre as obras literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e

coherencia. (CSIEE/CCL)

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Trabállanse todas as competencias clave sendo as predominantes:

• Competencia en comunicación lingüística

• Competencia en conciencia e expresión culturais

• Competencia para aprender a aprender

• Competencia dixital.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL3: Non se contempla.

TELEMÁTICA: Valoraranse todas as tarefas realizadas e entregadas ben na aula virtual ben por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

Para a avaliación ordinaria partirase da media dos dous primeiros trimestres (o primeiro trimestre contará o 50% e o segundo, o 50% restante).

No caso de que a media dos dous primeiros trimestres sexa inferior a 5 puntos, poderase recuperar coas actividades  desenvolvidas no terceiro trimestre (a

cualificación máxima da recuperación será de 6). 

No caso de que o alumnado acadase 5 puntos na media dos dous primeiros trimestres, as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poden supoñer un

incremento de ata 1,5 puntos.

3 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



IES CANIDO
Rúa Navegantes, s/n
15401 FERROL (A Coruña)
CIF: Q-6555268-I
Tfno: 881.938.230Fax: 881.938.252

e-mail: ies.canido@edu.xunta.es

MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, expositiva e argumentativa, identificando a estrutura e a in-

formación relevante, determinando o tema e recoñecendo a intención comunicativa do/da falante.

▪ LCLB1.2.3. Retén información relevante e extrae informacións concretas.

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir

▪ LCLB2.1.6. Comprende o significado de palabras propias do nivel culto da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñecendo a importancia de enri-

quecer o seu vocabulario para expresarse con exactitude e precisión.

▪ 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, so-

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

utilizado.

▪ LCLB2.2.3. Comprende e explica os elementos verbais e os non verbais, e a intención comunicativa dun texto publicitario procedente dos medios de comunica-

ción.

▪ LCLB2.2.4. Localiza informacións explícitas nun texto e relaciónaas entre si e co contexto, secuénciaas e deduce informacións ou valoracións implícitas.

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

▪ LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais co-

hesionadas, e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

▪ LCLB2.5.6. Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas de mellora que se deducen da avaliación da produción escrita.
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▪ LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipolo-

xía seleccionada.

▪ 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 re-

producir literalmente as palabras do texto.

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

▪ LCLB2.7.2. Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e recoñece a importancia de enriquecer o 

seu vocabulario para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e precisión.

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

Bloque 3. Coñecemento da lingua

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

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

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

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

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

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

unha comunicación eficiente.

Bloque 4. Educación literaria

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

▪ LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle ache-

gou como experiencia persoal. 
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▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a capacidade de reflexión observando, analizando e explicando a relación existente entre manifestacións artísticas de 

todas as épocas (música, pintura, cine, etc.).

▪ LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como manifestación de sentimentos e emocións, res-

pectando as producións das demais persoas.

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende unha selección de textos literarios representativos da literatura desde o século XVlll aos nosos días, identificando o tema, resumindo

o seu contido e interpretando a linguaxe literaria.

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

▪ LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos.

▪ LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información e da comunicación para a realización dos seus traballos educativos.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Trabállanse todas as competencias clave sendo as predominantes:

• Competencia en comunicación lingüística

• Competencia en conciencia e expresión culturais

• Competencia para aprender a aprender

• Competencia dixital.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL4: Non se contempla.

TELEMÁTICA: Valoraranse todas as tarefas realizadas e entregadas ben na aula virtual ben por correo electrónico.

4 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

Para a avaliación ordinaria partirase da media dos dous primeiros trimestres (o primeiro trimestre contará o 50% e o segundo, o 50% restante).

No caso de que a media dos dous primeiros trimestres sexa inferior a 5 puntos, poderase recuperar coas actividades  desenvolvidas no terceiro trimestre (a

cualificación máxima da recuperación será de 6). 

No caso de que o alumnado acadase 5 puntos na media dos dous primeiros trimestres, as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poden supoñer un

incremento de ata 1,5 puntos.
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MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  1º BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), empregando un léxico
preciso e especializado, e evitando o uso de coloquialismos, retrousos e palabras comodín. (CSC)

Avalía as súas propias producións escritas e as dos/das seus/súas compañeiros/as, recoñecendo as dificultades estruturais e expresivas, e deseñando
estratexias para mellorar a súa redacción e avanzar na aprendizaxe autónoma. (CAA)

Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios do ámbito educativo ou de divulgación científica e cultural,  e
identifica o tema e a estrutura. (CCL)

Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias.(C. Mat.
C.Tec.)

Resume o contido de textos xornalísticos escritos informativos e de opinión, discriminando a información relevante, recoñecendo o tema e a estrutura
do texto, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. (CCL)

Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía).
(CCL)

Utiliza a terminoloxía gramatical adecuada para a explicación lingüística dos textos.
(CCL)

Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias, contrastando as diferenzas entre elas en función da intención comunicativa do texto en
que aparecen. (CCL)

Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas substantivas en relación co verbo da oración principal. (CCL)

Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo, identificando o antecedente que modifican. (CCL)
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Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas sobre o uso correcto da lingua e para avanzar na aprendizaxe
autónoma. (CD)

Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, descritivos, expositivos e argumentativos.(CCEC)

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

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

CCA, CCL, CCEC, CD, CMCT, CSC

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL5: Non se contempla.

TELEMÁTICA: A avaliación basearase nos traballos realizados polo alumnado e entregados por vía telemática.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

Para a avaliación ordinaria partirase da media dos dous primeiros trimestres (o primeiro trimestre contará o 50% e o segundo, o 50% restante).

No caso de que a media dos dous primeiros trimestres sexa inferior a 5 puntos, poderase recuperar coas actividades  desenvolvidas no terceiro

trimestre (a cualificación máxima da recuperación será de 6). 

No caso de que o alumnado acadase 5 puntos na media dos dous primeiros trimestres, as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poden

supoñer un incremento de ata 1,5 puntos.

5 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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MATERIA E CURSO: LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da literatura universal, identificando algúns elementos, mitos ou arquetipos creados pola 
literatura e que chegaron a converterse en puntos de referencia da cultura universal.(CSC/CCEC)

Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas épocas, situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, identificando a presenza de 
determinados temas e motivos, e recoñecendo as características do xénero e do movemento en que se inscriben, así como os trazos máis salientables 
do estilo literario. (CCEC/ CSC/ CAA)

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, as similitudes e as diferenzas entre diferentes linguaxes expresivas. 
(CCL/CCEC)

Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a evolución de determinados temas e formas creados pola literatura.(CCL/CSC)

Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da literatura, e consultando fontes de información diversas. (CCL/CD)

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

CAA, CCL, CCEC, CSC, CD

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL6: Non se contempla.

TELEMÁTICA: A avaliación basearase nos traballos realizados polo alumnado e entregados por vía telemática.

6 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

Para a avaliación ordinaria partirase da media dos dous primeiros trimestres (o primeiro trimestre contará o 50% e o segundo, o 50% restante).

No caso de que a media dos dous primeiros trimestres sexa inferior a 5 puntos, poderase recuperar coas actividades  desenvolvidas no terceiro

trimestre (a cualificación máxima da recuperación será de 6). 

No caso de que o alumnado acadase 5 puntos na media dos dous primeiros trimestres, as actividades desenvolvidas no terceiro trimestre poden

supoñer un incremento de ata 1,5 puntos.
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MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA DE 2º DE BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

1. Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional

ou empresarial, identificando a intención comunicativa do emisor e a súa idea principal. CCL (véxase o apartado de competencias básicas

para a aclaración destas e das restantes siglas).

2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, diferenciando

as ideas principais e as secundarias. CCL

3. Produce textos expositivos e argumentativos propios usando o rexistro adecuado á intención comunicativa, organizando os enunciados en se-

cuencias lineais cohesionadas e respectando as normas ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción escrita para mellorala. CCL

4. 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. CCL

5. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario,

xénero textual, etc.), empregando os recursos expresivos propios do rexistro formal e evitando o uso de coloquialismos. CCL

6. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais presentes nun texto expositivo ou argumentativo procedente dos

ámbitos educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, utilizando a terminoloxía gramatical adecuada e pondo de manifesto a súa rela-

ción coa intención comunicativa do emisor e cos trazos propios do xénero textual. CCL

7. 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 cohe-
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sión aos textos escritos. CCL

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

9. Recoñece e explica a procedencia grecolatina de grande parte do léxico español e valora o seu coñecemento para a dedución do significado de

palabras descoñecidas. CCL

10. Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual se-

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

11. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado da lingua, evitando o

uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. CCL

12. Explica con propiedade o significado de palabras ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e relacionándoo coa inten-

ción comunicativa do emisor. CCL

13. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como

procedemento de cohesión textual. CCL

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

terminoloxía gramatical adecuada. CCL

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

a mellora destes. CAA

16. Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico,

profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comu-

nicativa, e utilizando a análise para afondar na comprensión do texto. CAA
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17. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos

ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e subxectividade; refe-

rencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da si-

tuación comunicativa. CAA

18. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal, ambigüidades sintácti-

cas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na aprendi-

zaxe autónoma. CAA

19. Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do emisor, coa tipoloxía textual se-

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

20. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal e especializado da lingua, evitando o

uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. CCL

21. Explica con propiedade o significado de palabras ou expresións, diferenciando o seu uso denotativo e connotativo, e relacionándoo coa inten-

ción comunicativa do emisor.  CCL

22. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia e homonimia) como

procedemento de cohesión textual. CCL

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

terminoloxía gramatical adecuada. CCL

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

a mellora destes. CAA

25. Recoñece, analiza e explica as características lingüísticas e os recursos expresivos de textos procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico,
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profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da situación comu-

nicativa, e utilizando a análise para afondar na comprensión do texto. CAA, CCD

26. Aplica os coñecementos sobre o funcionamento da lingua á comprensión, á análise e ao comentario de textos de distinto tipo procedentes dos

ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, relacionando os usos lingüísticos (marcas de obxectividade e subxectividade; refe-

rencias deícticas temporais, espaciais e persoais, e procedementos de cita) coa intención comunicativa do emisor e o resto dos elementos da si-

tuación comunicativa. CAA, CCD

27. Revisa textos escritos propios e alleos, recoñecendo e explicando as súas incorreccións (concordancias, réxime verbal, ambigüidades sintácti-

cas, coloquialismos, etc.), con criterios gramaticais e terminoloxía apropiada, co obxecto de mellorar a expresión escrita e avanzar na aprendi-

zaxe autónoma. CAA

28. Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as características temáticas e formais dos principais movementos do século XX ata os no-

sos días, mencionando os autores e obras máis representativas. CCEC

29. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século XX ata os nosos días, relacionando o contido e as formas de ex-

presión coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o movemento literario ao que pertence. CAA

30. 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. CAA

31. Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade, coherencia e

corrección, e achegando unha visión persoal. CCEC

32. Le textos informativos en papel ou en formato dixital sobre un tema do currículo de literatura do século XX ata os nosos días, extraendo a in -

formación relevante para ampliar coñecementos sobre o tema. CCD
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COMPETENCIAS BÁSICAS

(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de
recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

A competencia maiormente desenvolvida de acordo cos estándares de aprendizaxe fixados arriba é, loxicamente, a competencia en comunicación

lingüística (correspóndelle as siglas CCL). Tamén se desenvolven as que seguen, que aparecen referidas ao lado de cada estándar coas siglas CAA,

CCEC e CCD:

1. Competencia en aprender a aprender (CAA).

2. Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC).

3. Competencia dixital (esta non é directamente nin indirectamente avaliada, pero a metodoloxía empregada nos tres trimestres, e especialmente

no último, prioriza a comunicación telemática entre a docente e o alumnado, o acceso a algúns contidos de carácter dixital  e, daquela,

promove a competencia dixital do alumnado) (CCD).

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL7: Non se contempla.

TELEMÁTICA: Realización dunha proba final escrita sobre os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliacións, enviada de xeito telemático,

cun tempo límite de dúas horas para a súa realización e, prioritariamente e sempre que circunstancias imprevistas alleas

aos  medios  materiais  dispostos  pola  docente  e  o  alumnado non o  impidan,  supervisada  mediante  a  conexión  por

videoconferencia. 

Como  no  caso  da  proba  presencial,  axustarase  ao  modelo  último  publicado  pola  CIUG,  que  presenta  maior

opcionalidade ca que tiveron as probas da materia nos trimestres previos. 

7 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.
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Os materiais de repaso e complementarios aportados pola docente desde a suspensión das actividades lectivas permiten

reforzar  e  completar  o  temario  da  materia.  As  tarefas  propostas  neses  materiais,  se  ben  non  son  de  realización

obrigatoria (en coherencia co procedemento de avaliación dos trimestres previos), de ser presentadas son corrixidas e

avaliadas como mecanismo preparatorio para a proba final e de reforzo dos contidos xa impartidos. 

O alumnado poderá optar por non presentarse á proba de non querer intentar subir nota, dado que se lle mantén a máis

alta obtida previamente. Mantéñense os criterios de dedución por erros expresivos aplicados nas avaliacións previas.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación en ningún caso suporá unha nota final inferior á máis alta obtida polo alumno nas avaliacións previas, senón unha igual ou superior. 

Daquela, en caso de que a cualificación obtida na proba final sexa inferior á mellor das cualificacións obtidas antes, manteráselle esta última; en caso

de ser superior, a cualificación ordinaria corresponderase coa da proba final. 
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ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA DE 1º DE BACHARELATO (PENDENTE)

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realización dunha tarefa final escrita enviada telematicamente sobre algúns dos contidos avaliados nas probas das avaliacións previas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Os criterios serán flexibilizados, de xeito que permitan comprobar máis a madurez das destrezas de comprensión e expresión escrita planificada e

revisable (dado que se lle concede un prazo de sete días para a realización da tarefa, incluíndo a consulta telemática de dúbidas), a corrección

expresiva, a capacidade de sintetizar a información e a consulta de fontes impresas e dixitais, que a adquisición de contidos gramaticais e de historia

da literatura. 

Tendo en conta a flexibilización anterior, a cualificación final basearase na comprobación do grao de superación das destrezas referidas; será, en todo

caso, positiva, a non ser que haxa desinterese deliberado por parte do alumnado e non presentación da tarefa proposta.

DATAS

30 de abril de 2020

En Ferrol, a 10 de maio de 2020

Marcela Ríos Grueiro

Xefea do Departamento


