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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión.

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, 
analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións
LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación 
existente entre elas

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, fundamentalmente, narracións e descricións.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía 
a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos 
medios de comunicación a partir dun modelo (noticias).

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios 
de comunicación a partir dun modelo

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal
de identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran.

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade 
lusófona e coñece os territorios que a integran

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 
galega.

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega.

▪ B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes 
e participación en foros.

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais.

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos 
dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos.

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal
de identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e 
aplica estes conceptos ao caso galego.
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riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran.
B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo, adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a 
importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua 
galega.

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega.

B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa 
promoción no ámbito educativo e local

▪ B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a
adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas 
relacións internas e externas do texto.

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o 
texto.

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do
texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización
oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación 
das ideas expresadas)

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e
morfolóxicas.

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

Avaliación

Procedementos:

Teranse en conta os resultados das avaliacións anteriores.

A  través  do  correo  electrónico e  das  videoclases  establécense
actividades DE REFORZO,  REPASO (para o alumnado que ten algunha
avaliación  suspensa)  E  AMPLIACIÓN:  estas  actividades  abranguen  as
catro competencias básicas baseándose en redaccións, comentarios de
lecturas  propostas  pola  docente  apropiadas  para  a  etapa,  opinións
argumentativas escritas e orais... 

Será moi importante: a interacción on line coa profesora e 

• A realización apropiada das tarefas obrigatorias que desde o 16 
de.marzo se envía a todo o alumnado.

• A entrega destas actividades en tempo e forma.
• A Interacción on line coa profesora: consulta de dúbidas, 

respostas a preguntas xerais. 

Instrumentos:
• O libro de lectura facilitado en PDF: Proxecto Bolboreta de Andrea 

Maceiras 
• Actividades e traballos obrigatorios que inclúen audicións e 

visionados para reforzar a materia, realización de diarios de 
lectura guiados,  presentacións, traballos de lectura selectiva.

• Corrección das actividades  formuladas individualmente e 
aclaracións ao grupo mediante videoclase. 

•  Comunicación  continua co alumnado a través de correo 
electrónico e Aula virtual.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
• Se o alumnado ten algunha ou as dúas avaliacións aprobadas, 

supera o curso. A cualificación final será media entre ambas se 
ten todo aprobado, ou será a cualificación obtida na avaliación 
que ten aprobada. Esta cualificación poderá verse incrementada 
ata nun 20% pola realización satisfactoria das tarefas da terceira 
avaliación. Con todo, realizará as actividades de reforzo que se 
lle propoña.

• Se o alumnado ten as dúas avaliacións suspensas, a nota final 
será a que acade como resultado de entregar as tarefas de 
reforzo e as sumativas do terceiro trimestre, estas últimas poden
facer que incremente a nota ata un 20%.  Para estes alumnos/as 
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as tarefas de reforzo da primeira e segunda avaliación son 
obrigatorias para superar o curso. 

Proba
extraordinaria
de setembro

Co sistema de avaliación proposto cóntase con que non haxa alumnado 
coa materia pendente en setembro. Con todo,  o alumnado que vaia a 
setembro será examinado dos contidos vistos na 1ª e 2ª avaliación ata o 
mes de marzo.
Se é posible farase un exame presencial de contidos mínimos e senón 
habilitarase unha tarefa para que a entreguen por correo.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura comprensiva de apuntamentos elaborados para esta 
situación.

• Visionado de documentais e vídeos.
• Actividades de comprensión e composición escrita.
• Lectura de textos e obras literarias facilitadas ao alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Déuselle a parte do alumnado unha nocións básicas de ofimática e de 
como achegar documentos a través do correo electrónico para que se 
puideran levar a cabo sen contratempos o intercambio de tarefas polo 
correo electrónico corporativo do centro.
Cada semana, a través do correo  proponse unha tarefa sobre os 
estándares indicados. Esa tarefa vai acompñada dunha breve explicación 
da docente, xunto co material  necesario para levala a cabo.
As dúbidas, preguntas ou aclaracións que lle vai xurdindo ao alumnado 
efectúanas a través do correo electrónico ata a data de entrega destas. 
Esas cuestións son respondidas e tratadas de xeito individual pola 
docente, a poder ser, en menos de 24 horas, agás na fin de semana e/ou 
días non laborables. 
No caso de non recibir as actividades dalgún alumno/a infórmaselle ás 
familias de que non realiza a tarefa. 
O alumnado que non ten realiza de xeito correcto ou incompleto algunha 
tarefa, ten a oportunidade de volvela facer, completar e mesmo corrixir 
tras as observacións feitas pola profesora.
Co alumnado que precisa reforzo, dáselle a información máis debullada e 
pautas específicas para poder levar a cabo a tarefa.
Todas a actividades, tarefas e probas son corrixidas de xeito individual e 
devoltas coas observacións e explicacións correspondentes, atendendo ás 
características de cada alumno/a .

Materiais e recursos

• Correo electrónico 
• Full screen
• Genial.ly
• Libro de texto

• Libros de lectura escaneados

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL
CURSO: 2º ESO

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A profesora informará e explicará se é preciso, a través dos 
diferentes medios, estes aspectos aquí recollidos.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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