
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EXTRACTO PROGRAMACIÓN 2º ESO, 4º ESO, 2º 

BACHARELATO 

Materia: Lingua Galega e Literatura 

Curso 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES do Camiño (Palas de Rei) 



1.- Metodoloxía 

A organización e estruturación das aulas de lingua debe ter como principal obxectivo o desenvolvemento da 

competencia lingüística, nas súas catro facetas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita; 

polo tanto, deben ter unha marcada orientación participativa e creativa. 

1.1.-ESO 

Os contidos desenvolveranse tendo en conta o libro de texto e realizando as actividades propostas que o 

profesor considere en cada momento. 

Ao inicio de cada unidade realizarase a lectura que servirá de base para comentarios, análises e 

tratamento de textos, así como para a elaboración, por parte do alumnado dos seus propios textos, 

partindo do modelo dado. 

Tras unha breve explicación teórica dada polo profeso/ar, o alumno/a pasará de novo a ser autónomo tanto 

na realizacióndasactividades como nacorreccióndasmesmas. 

As habilidades e estratexias lingüísticas serán obxecto de especial atención, sen por iso desdeñar a 

reflexión e o coñecemento do código lingüístico. Débese salientar a necesidade de ampliación de 

léxico. Así mesmo, é esencial o reforzo dos contidos ortográficos e gramaticais. Non obstante, 

entendemos que teñen que prevalecer as destrezas lingüísticas básicas (comprensión-expresión oral 

e escrita) sobre o coñecemento gramatical, no que irán afondando de xeito gradual a medida que suban de 

nivel. 

Propiciaranse actividades de grupo, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, o discurso 

argumentativo e o espírito crítico e cooperativo. 

Comprobarase o nivel de comprensión e expresión oral (resumos, opinións, exposicións...) e escrita 

(narración, descrición, xéneros xornalísticos...). 

Proporanse tres libros de lectura obrigatoria que serán obxecto dunha proba oral ou escrita. Así mesmo, 

poderán ser utilizados naaula como tema de lectura ou comentario cando o profesor o considere oportuno. 

A súa lectura será condición sine qua non para aprobar a materia, tanto na convocatoria ordinaria 

como na extraordinaria. 

1.2.- BAC 

Promoverase a reflexión comunicativa e lingüística e o contraste entre linguas. Tamén se procurará a 

coordinación cos outros departamentos de lingua para consensuar a terminoloxía empregada e o estudo 

gramatical. 

Cada unidade didáctica iniciarase coas explicacións teóricas do profesor, que proporcionarán ao 

alumnado os principios básicos para comprender o tema e orientalo na posta en práctica dos 

coñecementos adquiridos. 

Os alumnos/as realizarán exercicios para reforzar os contidos ortográficos e gramaticais. Propiciaranse non 

só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o intercambio respectuoso de ideas, o 

discurso argumentativo e o espírito crítico e cooperativo. 

Comprobarase o nivel de comprensión e expresión oral (resumos, opinións, exposicións...) e escrita 



(narración, descrición, xéneros xornalísticos...). 

Lectura, interpretación e valoración de obras literarias 

Realización obrigatoria de comentarios de texto. 

Propoñeranse tres libros ou textos seleccionados de lectura obrigatoria que serán obxecto dunha proba 

escrita. A súa lectura será condición sine qua non para aprobar a materia, tanto na convocatoria 

ordinaria como na extraordinaria. 

Dada a amplitude dos contidos de esixido tratamento, será moi importante o traballo individual dos 

alumnos/as e a súa total implicación no proceso de aprendizaxe. O labor do profesorado non debe ser só o 

de transmisor de contidos, senón que debe crear unha dinámica que lle permita ao alumnado chegar a 

ser autónomo nese proceso. 

 

1.3.- Outras decisión metodolóxicas 

1.3.1.- Tempos. 

Seguirase a temporalización estipulada na programación, aínda que poderá ser modificada cando o 

esixa a práctica docente, atendendo ás necesidades e á evolución dos diferentes grupos. 

1.3.2.- Espazos: aulas de referencia dos grupos. 

1.3.3.- Materiais e recursos: 

Os libros de texto utilizados no presente curso serán, por niveis, os seguintes: 

Lingua Galega e Literatura 2º ESO, (E-DixGal) 

Lingua Galega e Literatura 4º ESO, Ed. Santillana 

Lingua e literatura 2º Bacharelato, de Xerais 

 
O alumnado empregará cadernos ou cartafoles, que poderán ser solicitados polos profesores/as en 

calquera momento para avaliar o seu traballo diario. 

Cando as actividades para desenvolver os contidos da materia así o requiran, poderán utilizarse os 

ordenadores e o encerado dixital, así como calquera material audiovisual (películas en DVD, audicións 

en CD...). 

Un aspecto esencial da materia é a lectura, interpretación e valoración de obras literarias, entre elas, 

de xeito obrigatorio, as seguintes: 

 

LECTURAS OBRIGATORIAS ESO 

 

 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

2º DE ESO A. Fernández Paz: 
Rapazas 

A. Fernández Paz: Cartas de 

inverno 

Eli Ríos: Remexido de patacas 

4º ESO Eva Mejuto: 

22 segundos 

Domingo Villar: A praia dos 

afogados 

Ánxel Fole: Á lus do candil 



2º BACH Sechu Sende: Made 

in Galiza 
Manuel Rivas: O lapis do 
carpinteiro 

Méndez Ferrín: O crepúsculo 
e as formigas 

 
 

2.- Avaliación. 

2.1.- ESO 

2.1.1. - Avaliación inicial. 
 

Ao inicio de curso o profesorado terá en conta os informes previos de cada alumno/a facilitados polo 

titor/a, equipo docente e polo departamento de orientación. Ademais, realizarase unha observación 

directa do alumnado na aula: lectura, escritura, etc., así como unha recollida de materiais que nos 

indicarán o seu nivel, tanto de expresión escrita como oral, de coñecementos relacionados coa 

materia. 

Para o alumnado de nova incorporación, farase  unha proba específica. 

Os resultados serán analizados de forma conxunta polo profesorado do grupo nas reunións de 

preavaliación ao comezo do curso. 

 

 

2.1.2.- Procedementos e instrumentos. 
 Avaliación continua. 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas. Dous exames por avaliación, que 

constarán de preguntas sobre gramática, 

léxico e literatura. En caso de facer dúas 

probas por avaliación, o profesor/a pode 

pactarco alumnado a división da materia. 

Poderanse realizar exercicios de control 

puntuais. 

Lectura obrigatoria. Proba escrita e ou oral sobre o libro lido. 

Oralidade Resposta a preguntas orais, exposicións 
orais, presentacións, etc. 

Traballo na aula e na casa Resolución de exercicios . 

Atención e concentración. 
Interese por aprender. 

Regularidade na realización das tarefas (na 
aula e na casa). 

Coidado e bo uso do material. 



  

 3ª avaliación (comezos de xuño). 
 

. A cualificación da 3ª avaliación será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso. 
O profesor/a empregará como instrumento de avaliación unha proba escrita final a comezos de xuño, que 
comprenda, ben toda a materia do curso ou ben un apartado específico, para tratar de recuperar aqueles 
alumnos/as que non acaden unha cualificación positiva co sistema da media. 

 

Non se aprobará a materia nesta convocatoria con notas inferiores a 3 nalgunha(s) avaliacións. 
Alumnado coa materia aprobada na 3ª avaliación. 
Para o alumnado que supere a materia na 3ª avaliación, prepararanse actividades de ampliación 

da materia, relacionadas coa cultura galega, especialmente coa nosa literatura. Preténdese que 
ditos alumnos/as aproveiten eses días para mergullarse máis a fondo nos autores/as e obras máis 
relevantes. Esas actividades de ampliación serán avaliadas cunhas rúbricas que recollan tanto os 
contidos lingüísticos e literarios coma os actitudinais (grao de implicación nas actividades 
propostas), podendo incrementar a nota da 3ª avaliación nun máximo de 1 punto. 

 

 Ordinaria xuño. 
 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proba escrita 

A proba ordinaria constará dun único exame que conterá preguntas 

dos contidos vistos ao longo do curso. Estas preguntas poden 

ser: 

Resolución de exercicios de gramática e fonética. 

Definición de palabras. 

Redacción de respostas sobre un tema teórico de historia da lingua, 

sociolingüística, dialectoloxía e literatura. 

Comentario dun texto dun autor visto. 

Contido dos libros de lectura obrigatoria. 

Análise e redacción dun tipo determinado de texto: narrativo, 

dialogado, argumentativo… 

Elaboración de resumos ou esquemas. 

Aplicación das normas ortográficas. 



2.1.3.- Criterios de cualificación. 
 Avaliación continua 

 

Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación 

Probas escritas (análise e comentario de 

textos, resolución de exercicios, resposta 

a preguntas concretas de gramática, 

literatura e sociolingüística, elaboración de 

resumos ou esquemas, aplicación das 

normas ortográficas) 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos e nela 

especificarase a valoración de cada exercicio. 

Procurarase facer una proba para cada dúas 

unidades didácticas, para contar con dúas 

probaspor avaliación. Anotadeste apartado será 

a media das cualificacións obtidas nas 

distintas probas. 

 
 
 
 

70% 

Control das lecturas obrigatorias Valorarase tanto o contido coma a expresión 

escrita. 

 

20% 

Oralidade, actitude, traballo Resposta a preguntas, lectura expresiva, 

exposicións, caderno do alumno/a, 

participación, colaboración e actitude 

 

10% 

 
 

Observacións xerais para a cualificación desta materia: 
 

A non realización das tarefas encomendadas dentro da aula ou na casa baixará ata un -0,2 en cada ocasión que isto 
se produza. 
A non realización de traballos obrigatorios, se se lles encomendan, baixará como mínimo -0,5 puntos, en función da 
valoración que se lle dea en caso positivo. 
A non presentación, se o profesor/a o require, de todos os materiais cos que se traballa, limpos e ordenados, así como 
os exercicios correxidos na aula ou explicacións dadas polo profesor/a, etc. pode baixar ata 1 punto. 
Os contidos que entren en cada exame serán os do libro de texto vistos e traballados na aula. Sempre entran todos 
os temas vistos (tamén os do exame anterior de repaso). Se se dá puntualmente algunha fotocopia ou calquera outro 
material complementario do libro, tamén entra. É dicir, entra todo o visto e traballado na aula en todos os exames. 
Enténdese que a entrega dos traballos, das tarefas ou das lecturas obrigatorias teñen que realizarse dentro do prazo 
previsto. 
Cando un alumno/a non se presente ó exame terá que presentar un xustificante oficial. De non ser así, non se lle 
repetirá a proba. 
Como a avaliación é continua, consideramos que as faltas de asistencia non xustificadas son totalmente contrarias a 
este proceso, polo que o alumno/a podería perder o seu dereito á avaliación continua e tería que presentarse ó exame 
final de xuño que incluirá toda a materia e no que terá que ter como mínimo un 5. 
No caso de detectar que un alumno/a está copiando no exame, mediante o emprego de apuntes, gravacións...ou que 
substitúe as follas do exame por outras que xa trae cubertas, será amoestado retirándoselle o exame, que se 
cualificará cun 0, e terá que presentarse obrigatoriamente á proba final de xuño. 
No relativo ao redondeo, a nota aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro superior para 

os decimais de 6 a 9. 

As faltas graves de ortografía (tempos compostos, usos castelanizantes do pronome persoal…) penalizarán 0’1 e as 

menos graves, 0’1 cada dúas. Descontarase un máximo de 1 punto por ortografía. 



 3ª avaliación 

 
A cualificación da 3ª avaliación será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso. 

O profesor/a pode realizar unha proba escrita final a comezos de xuño, que comprenda, ben toda a materia do 

curso ou ben un apartado específico, para tratar de recuperar aqueles alumnos/as que non acaden unha 

cualificación positiva co sistema da media. 

Non se aprobará a materia nesta convocatoria con notas inferiores a 3 nalgunha(s) avaliacións. 

 Avaliación ordinaria 

Alumnado con algunha parte ou a totalidade da materia suspensa. 

 O alumnado cunha avaliación suspensa por debaixo do 3 fará unha 
proba escrita de recuperación desa parte. Nese caso, anota final será a 

media das tres avaliacións. 

 O alumnado con dúas ou tres avaliacións suspensas fará unha proba 

escrita, na que deberá recuperar todos os contidos da materia. A 

puntuación desta proba da totalidade dos contidos será o 100% da nota 

final na materia. 

 Non se pode aprobar a materia se non se demostrou que se fixeron 

todas as lecturas obrigatorias. 

 

 
o Actividades para o período comprendido entre a 3ª avaliación e a 

ordinaria na ESO. 
 

 

O alumnado dos apartados anteriores fará actividades de reforzo no tempo que 

media entre a 3ª avaliación e a ordinaria, cuxa metodoloxía, tipo de actividades e 

materiais e recursos se especifican a continuación . 

Metodoloxía: 

-Proporase a lectura dun texto inicial, que servirá de base para abordar os aspectos 

comprensivo, literario e gramatical. 

-Pedirase a realización de actividades gramaticais e literarias a partir dese texto. 

- Axudarase ao alumnado a empregar técnicas de estudo que lle axude a entender 

osconceptos, nomeadamente os literarios e sociolingüísticos. 

 
 

 
Actividades tipo: 

- Lectura de textos. 

- Realización de exercicios de carácter práctico, a xeito de repaso da morfoloxía, 

semántica, ortografía e sintaxe. 

- Elaboración de esquemas, mapas conceptuais e resumos, nomeadamente para 

repasar os temas de literatura e de historia da lingua. 

Materiais e recursos: 

-Libro de texto. 



- Recursos informáticos (contidos subidos á Aula Virtual, Edixgal, etc.). 

- Fichas adicionais facilitadas polo profesor/a. 

Alumnado coa materia aprobada 

Para este alumnado, prepararanse actividades de ampliación da materia, 

relacionadas coa cultura galega, especialmente coa nosa literatura.Preténdese que 

ditos alumnos/as aproveiten eses días para mergullarse máis a fondo nos autores/as 

e obras máis relevantes. 

Esas actividades de ampliación serán avaliadas cunhas rúbricas que recollan tanto 

os contidos lingüísticos e literarios coma os actitudinais, podendoincrementar a nota 

da 3ª avaliación nun máximo de 1 punto. 

 

2.1.4.- Alumnado coa materia pendente do curso anterior 

 O alumnado coa materia pendente realizará as tarefas de repaso propostas 
polo profesor/a. A realización das mesmas, xunto coas notas positivas no 
curso superior, abondarán para recuperar a materia. 

 Se non supera a materia pendente por ese procedemento, deberá realizar 
unha proba escrita no mes de maio. O resultado da mesma representará 
o 60% da cualificación e as actividades de recuperación realizadas, o 40% 
restante. 

 En caso de non superar a materia en dita proba, poderá realizar unha nova 

proba escrita no mes de xuño. O resultado da mesma representará o 100% 

da cualificación. 

2.2.- 2º BACHARELATO 

 

2.2.1.-- Criterios de cualificación, instrumentos e ponderación 

 Avaliación continua 

 

Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación na 

nota de avaliación 

Probas escritas (Resolución de 

exercicios de gramática e fonética, 

definición de palabras, redacción de 

respostas sobre un tema teórico de 

historia da lingua, sociolingüística, 

dialectoloxía e literatura, comentario dun 

texto dun autor visto, análise e redacción 

dun tipo determinado de 

texto: narrativo, dialogado, 

Nela especificarase a valoración de cada 

exercicio. 

Procurarase facer dúas probas por 

avaliación, sempre que sexa posible. A nota 

deste apartado será a media das 

cualificacións obtidas nas distintas probas. (1) 

*En todos e cada un dos exames ao longo do 

curso haberá preguntas de carácter fixo. É 

dicir, poden aparecer en calquera proba das 

tres avaliacións. 

 
 
 
 

80% 



argumentativo…, aplicación das normas 

ortográficas, etc.) 

  

Control das lecturas obrigatorias Valorarase tanto o contido coma a expresión 

escrita. 

 

10% 

Traballos individuais (Creación de textos 

das distintas tipoloxías, con especial 

atenciónaocomentariocrítico) 

  

5% 

Oralidade Resposta a preguntas, exposicións  
 

5% 

 
 
 

 

Observacións xerais para a cualificación desta materia de 2ª Bacharelato: 
 

A non realización das tarefas encomendadas dentro da aula ou na casa baixará ata un -0,2 en cada 

ocasión que isto se produza. 

 

Os contidos que entren en cada exame serán os do libro de texto vistos e traballados na aula. Sempre 

entran todos os temas vistos (tamén os do exame anterior de repaso). Se se dá puntualmente algunha 

fotocopia ou calquera outro material complementario do libro, tamén entra. É dicir, entra todo o visto e 

traballado na aula en todos os exames. 

 

Enténdese que a entrega dos traballos, das tarefas ou das lecturas obrigatorias teñen que realizarse 

dentro do prazo previsto. 

 

Como a avaliación é continua, consideramos que as faltas de asistencia non xustificadas son 

totalmente contrarias a este proceso, polo que o alumno/a podería perder o seu dereito á avaliación 

continua e tería que presentarse ó exame final de xuño que incluirá toda a materia e no que terá que 

ter como mínimo un 5. 

 

No relativo ao redondeo, a nota aproximarase ao enteiro inferior para os decimais 1 a 5, e ao enteiro 

superior para os decimais de 6 a 9. 

As faltas graves de ortografía (tempos compostos, usos castelanizantes do pronome persoal…) 



penalizarán 0’1 e as menos graves, 0’05 cada dúas. Descontarase un máximo de 2 puntos por 

ortografía. 

Os exames e traballos escritos adecuaranse a unhas normas mínimas de presentación, que son as que 

seguen: 

- Marxe superior, inferior, esquerdae dereita. 

- Corrección ortográfica. 

- Identifición visible do autor/-a 

- Letra clara e lexible. 

- Puntualidade. Non se recollerán os traballos fóra de prazo. 

Pódese descontar 0’5 por este aspecto. 

 

 Avaliación ordinaria xuño 

 
-Faranse probas de recuperación por avaliacións dos contidos non superados, incluídos os das lecturas 

obrigatorias. Non se aprobará a materia nesta convocatoria con notas inferiores a 3 nalgunha(s) avaliacións. 

-A cualificación da avaliación ordinaria será o resultado da media aritmética das tres que forman o curso. 

*Non se pode aprobar a materia se non se demostrou que se fixeron todas as lecturas obrigatorias. 

 
 Avaliación extraordinaria xuño 

 

Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación 

Proba escrita (análise e comentario de 

textos, resolución de exercicios, resposta 

a preguntas concretas de gramática, 

literatura, dialectoloxía e sociolingüística, 

elaboración de resumos ou esquemas, 

aplicación das normas ortográficas, control 

dos libros 

de lectura obrigatoria do curso) 

Valorarase de 0 a 10 puntos e nela 

especificarase a valoración de cada exercicio. 

As faltas de ortografía (acentos, signos de 

puntuación e faltas graves) penalizarán ata 0,1 por 

falta, ata un máximo de 2 puntos. 

A cualificación será a nota obtida en dita 

proba. 

 
 

 
100% 

 
Nesta convocatoria, logo, farase unha proba escrita referida á totalidade dos contidos, incluídos os das 

lecturas obrigatorias. Oexame valorarase de 0 a 10 puntos e nel especificarase a valoraciónde cada exercicio. 

O resultado da mesma representará o 100% dacualificación. 

 

 
Actividades para o período comprendido entre a avaliaciónordinaria e 

a extraordinaria en Bacharelato. 

Metodoloxía: 

- Proporanse exercicios de tipoloxía textual, nomeadamente os de tipo argumentativo 

e expositivo, de cara á preparación do comentario crítico. 



- Realizaranse comentarios literarios das obras máis emblemáticas da nosa literatura. 

- Explicarase e/ou aclararase todo o que cumpra en cada intre. 

- Axudarase ao alumnado a empregar técnicas de estudo que lle axude a entender e 

memorizar conceptos, nomeadamente os literarios esociolingüísticos. 

- Faranse exercicios de reforzo de tipo gramatical. 

Actividades tipo: 

- Elaboración de textos de diferentes tipoloxías. 

- Realización de comentarios literarios. 

-Realización de exercicios de carácter práctico, a xeito de repaso da morfoloxía, 

semántica, ortografía e sintaxe. 

-Elaboración de esquemas, mapas conceptuais e resumos, nomeadamentepara 

repasar os temas de literatura e de historia da lingua. 

Materiais e recursos: 

- Libro de texto. 

- Recursos informáticos (contidos subidos á Aula Virtual). 

- Fichas adicionais facilitadas polo profesor 

- 

2.2.2.- Alumnado coa materia pendente 

 
 O alumnado coa materia pendente realizará as tarefas de repaso propostas 

polo profesor/a. A realización das mesmas, xunto coas notas das probas 

escritas feitas ao longo do curso, poderían abondar para recuperar a materia, 

representando as tarefas o 40% da nota e as probas escritas, o 60% . 

 Se non aproba a materia pendente por ese procedemento,deberárealizar 

unha proba escrita no mes de maio, O resultado da mesma representará 

o 60% da cualificación e as actividades de recuperación realizadas, o 40% 

restante. 

 En caso de non superar a materia en dito exame, poderá realizar unha nova 

proba escrita no mes de xuño, cuxa puntuación sería o 100% da 

cualificación final. 

 

2.2.3.- Ausencias e plaxios 

As ausencias non xustificadas aos exames implican unha cualificación de 0, entrando a computar na nota de 

avaliación xunto cos outros exames ou traballos na proporción que corresponda. As xustificacións deberán 

presentarse á maior brevidade posible, en canto o alumno se incorpore ás clases, e sen que lle sexan 

requiridas polo profesor/a. 

Se un alumno/a copia nun exame, a nota nese exame é un cero. 

 
- Se ten que recuperar os dous parciais, a cualificación será a nota obtida neste exame final. 



3.- Outras avaliacións 
 

1.- Avaliación do proceso de ensino e de práctica docente Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.-O niveldedificultadefoiadecuadoáscaracterísticas doalumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e 

física? 

    

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con 

NEAE? 

    

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con 

NEAE? 

    

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo? 

    

 
 
 

 
Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Comonorma xeralfanseexplicacións xeraisparatodooalumnado     

2.-Ofréceseacadaalumno/aasexplicaciónsindividualizadasqueprecisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade     

4.- Elabóranse probasdeavaliación dedistinta dificultade paraosalumnos/as 

con NEAE? 

    

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar? 

    



6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 

expresión oral? 

    

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe     

7.- Préstase atenciónaostemastransversais vinculados acadaestándar?     

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 

probas/exames,etc? 

    

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 

/exames, etc? 

    

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

fallos? 

    

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 

profesorado? 

    

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?     

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos 

estándares 

    

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación,.. ? 

    



 

 
 Cada ano  

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 

currículo? 

    

2.-Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?     

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 

temporalización? 

    

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 

materia? 

    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?     

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?     

10.- Asociouseconcadaestándarostemastransversaisadesenvolver?     

11.- Fixouseaestratexia metodolóxicacomúnparatodoodepartamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 

alumnado? 

    

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da 

mesma? 

    

16.- Elaborouseunha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

2.- Avaliación da programación didáctica 

1.- Mecanismo revisión 



17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 

coñecementos previos? 

    

18.- Establecéronse pautas xeraispara a avaliación continua: probas, exames, 

etc. 

    

19.-Establecéronsecriteriosparaarecuperacióndunexameedunhaavaliación     

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 

estándares? 

    

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEE? 

    

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 

previstas? 

    

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 

instrumentos? 

    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do 

D.86/15) 

    

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 
 

Observacións: 



4.- Atención á diversidade 

 

O noso sistema educativo baséase na concepción da educación para todos e todas, polo que se 
proporcionarán igualdade de oportunidades e condicións para o conxunto do alumnado a través da 
dotación de recursos e medidas para atender á diversidade. 

 
Na ESO o currículo deberá ser flexible e adaptable ás características do noso alumnado. As actividades 
de reforzo educativo serán de enorme rendemento como medio de atención á diversidade, de modo 
que cantas máis opcións manexemos e canto máis acordes sexan cos trazos individuais do alumnado, 
mellor funcionará o proceso de aprendizaxe e de interacción social. 

 
Partindo da diversidade de circunstancias, formularanse metodoloxías e niveis de axuda variados; 
poderanse prever adaptacións de material didáctico, propor actividades de aprendizaxe diferentes,  
grupos de traballo flexibles, ralentizar o ritmo de introdución de novos contidos... Todo isto buscará, en 
último termo, emendar as necesidades que se presenten na aula e que os/as alumnos/as acaden os 
mesmos obxectivos educativos, traballando sobre os mesmos contidos. 

 
Como medidas concretas, neste curso 2022-2023 realizaranse desde este departamento, previa 
organización e coordinación co equipo de orientación, as seguintes actuacións: 

 
 

O alumnado c o n  exención de Francés recibirá reforzo nas instrumentais, entre elas Lingua 
Galega. 
Para alumnado de altas capacidades, a profesora de área implementará actividades de 
enriquecemento curricular. 
O alumnado con ACS recibirá apoio na Aula de  Pedagoxía Terapéutica. A coordinación entre 
esta profesora e a de área será permanente e fluída. 
Apoios por parte dun/dunha PT dentro do PROA+ . 
Para o alumnado que o precise, flexibilizarase a entrega de tarefas, a data de exames, etc 
O alumnado repetidor terá medidas de atención como a presentación secuenciada das 
preguntas do exame, a ubicación no lugar da aula que mellor se adapte ás súas necesidades, 
unha maior flexibilidade no tempo de realización das probas, unha maior presenza da oralidade, 
etc. 

 

5.- Actividades complementarias e extraescolares 

O ENDL decidirá trimestralmente que actividades complementarias se realizarán. Para as 

extraescolares, terase en conta a programación cultural nas localidades próximas (teatro, cine e 

outros eventos culturais). 



6.- Datos departamento 
 

   

Materia Curso Grupos Profesor/a 

Lingua e 

Literatura 

galegas 

2º ESO A Xoana 

Dominguez 

Lingua e 

Literatura 

galegas 

4º ESO A Carmen 

Rodríguez 

Lingua e 

iteratura 

galegas 

2º BAC A Carmen 

Rodríguez 

 

 
7.- Información ao alumnado e ás familias. 

 

A comunicación establecerase a través da mensaxería da Aula Virtual e de Edixgal, así 

como do Espazo Abalar, ademais das publicacións na páxina web do centro. 

 

 
Palas de Rei, 19 de setembro de 2022. 

 

Asdo: María Carmen Rodríguez Arias. 
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