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1. Identificación da programación  

Centro educativo  

Código  Centro  Concello  Curso  

15026406 IES EDUARDO PONDAL PONTECESO 2019-2020  

 

Etapa educativa  

  

Curso  Ensinanza  Trimestre   Tipo de ensinanza  

1º  BACHARELATO 3º T   Non presencial e presencial*  

*  no caso de retorno a clases presenciais.  

 

Materia  

Nome  Tipo materia  Sesións semanais  Sesións 

anuais  
Sesións 3º trimestre  

Lengua castellana y 

Literatura  
Específica  3  108 20  

 

Profesorado responsable  

Profesorado  Eva María García Reino 

Departamento  Lengua Castellana y Literatura  

 



 

2. Aprendizaxes e estándares mínimos para acadar a avaliación positiva na materia.  

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

 

Bloque 1. Comunicación oral  

 

B1.2. Sintetizar por escrito o contido de textos orais de 

carácter expositivo e argumentativo sobre temas 

especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias, etc., discriminando a información 

relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como 

un medio de adquisición de coñecementos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 

B2.2. Sintetizar o contido de textos expositivos e 

argumentativos de tema especializado, discriminando a 

información relevante e accesoria, e utilizando a lectura 

como un medio de adquisición de coñecementos. 

 

B2.3. Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e 

publicitarios de carácter informativo e de opinión, 

recoñecendo a intención comunicativa, identificando os 

trazos propios do xénero e os recursos verbais e non 

verbais utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma 

e o seu contido. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das 

categorías gramaticais (substantivo, adxectivo, verbo, 

pronomes, artigos e determinantes), e explicar os seus 

usos e valores nos textos. 

 

 

B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre 

estruturas sintácticas dos enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora de textos orais e escritos, 

tomando conciencia da importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto da lingua. 

B.3.5.Aplicar os coñecementos adquiridos para a 

elaboración de discursos orais ou escritos con adecuada 

coherencia e cohesión. 

 

Bloque 4. Educación literaria.  

B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da 

literatura española desde a Idade Media ata o século XlX a 

través da lectura e a análise de fragmentos e obras 

significativas. 

 

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas 

significativas desde a Idade Media ao século XlX, 

identificando as súas características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento, o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a 

evolución histórica de temas e formas. 

 

Bloque 1. Comunicación oral  

LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito textos orais de carácter 

expositivo, de temas especializados e propios do ámbito 

educativo, discriminando a información relevante. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

 

LCL1B2.2.1. 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. 

LCL1B2.3.1. 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. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

LCL1B3.2.1. Identifica e explica os usos e valores do 

substantivo nun texto, en relación coa intención comunicativa 

do emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con 

outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 

LCL1B3.2.2. Identifica e explica os usos e os valores do 

adxectivo nun texto, en relación coa intención comunicativa do 

emisor e a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

 

LCL1B3.2.3. Identifica e explica os usos e valores do verbo nun 

texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e a 

tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

LCL1B3.2.4. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes 

nun texto, en relación coa intención comunicativa do emisor e 

a tipoloxía textual seleccionada, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa (audiencia e 

contexto). 

LCL1B3.2.5. Identifica e explica os usos e valores do artigo 

determinado e do indeterminado, e de calquera tipo de 

determinantes, en relación coa súa presenza ou ausencia coa 

intención comunicativa do emisor e a tipoloxía textual 

seleccionada, así como con outros compoñentes da situación 

comunicativa (audiencia e contexto). 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, 

explicando a relación entre os grupos de palabras. 

LCLB3.3.2. Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e 

medias, contrastando as diferenzas entre elas en función da 

intención comunicativa do texto en que aparecen. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 



 

 

 

 

 

B4.3. Interpretar criticamente fragmentos ou obras 

significativas desde a Idade Media ao século XlX, 

detectando as ideas que manifestan a relación da obra co 

seu contexto histórico, artístico e cultural. 

subordinadas substantivas en relación co verbo da oración 

principal. 

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións 

subordinadas de relativo, identificando o antecedente que 

modifican. 

LCL1B3.3.5. Enriquece os seus textos orais e escritos 

incorporando progresivamente estruturas sintácticas variadas 

e aplicando os coñecementos adquiridos para a revisión e a 

mellora destes. 

LCL1B3.4.2. Analiza e explica os trazos formais dun texto nos 

planos morfosintáctico, léxico-semántico e pragmático-textual, 

relacionando o seu emprego coa intención comunicativa do 

emisor e o resto de condicións da situación comunicativa. 

 

Bloque 4. Educación literaria.  

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas 

desde a Idade Media ao século XIX. 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en 

relación co contexto, o movemento e o xénero ao que 

pertence e a obra do/da autor/a. 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas e constata a 

evolución de temas e formas. 

 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra 

co seu contexto histórico, artístico e Cultural.  

  

  

  

  

3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación  

   

 

Convocatoria ordinaria  

Instrumentos: tarefas a través de medios telemáticos, posibilidade de facer probas escritas se se 
retoman as clases presenciais. No caso de que non houbese esta posibilidade, algunha das tarefas 
telemáticas poderán adoptar a forma de probas o cuestionarios en liña. 

Criterios de cualificación:  

Alumnado que aprobou as  dúas primeiras avaliacións:  

A nota final da avaliación ordinaria será media da nota da primeira e segunda avaliación, á que se 
poderá sumar ata un 10% na nota final polas actividades realizadas de reforzo e ampliación do 
terceiro trimestre.  

Alumnado que non acadou un cinco na media das dúas avaliacións anteriores realizarán 
actividades de recuperación:  

A realización satisfactoria de ditas actividades suporá o aprobado na materia no caso do alumnado 
que acade a media de 4 nas probas escritas realizadas presencialmente durante a primeira e a 
segunda avaliacións.  

Por outra banda, o alumnado que no acadara a media de 4, ademais de presentar as tarefas deberán 
realizar una proba (ya sea presencial ou en liña)  que ha de superar para considerar a materia 
aprobada. 



 Ademais este alumnado, ao igual que o que xa tivo avaliación positiva no  segundo trimestre,  se 
tamén participa y realiza las actividades de ampliación do terceiro trimestre poderá sumar ata un 
10% na nota final ordinaria da materia. 

 

  

 

 
 

Convocatoria extraordinaria  

Examen presencial cos contidos da primeira e segunda avaliación.  

  

  

Avaliación de materias pendentes 

Instrumentos: non hai alumnado coa materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

 

 

 

 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

  

Para o alumnado con avaliación negativa ó remate da 2ª avaliación:  

  

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  La Palabra. Formación de palabras. Descomposición en morfemas. 3 

2   

Las clases de palabras I. El nombre o sustantivo. El adjetivo. 

3  

3   

Las clases de palabras II.  Los determinantes y los pronombres.  

3  

4   

 

Las clases de palabras III. El verbo, el adverbio, las preposiciones y las 

conjunciones. 

 

3  

5   El enunciado y la oración. Las funciones sintácticas. Las clases de 

oraciones. 
3  



6   La oración compuesta. Coordinación, yuxtaposición, subordinación.  3  

7  La comunicación literaria. Géneros literarios, recursos y tópicos 

literarios.  

3  

8 La literatura del siglo XI al siglo XIV. 3 

9 La literatura del siglo XV. 3 

10 La literatura del siglo XVI. 3 

11 Miguel de Cervantes. 3 

 

 

Unidades didácticas de ampliación  

Para o alumnado con avaliación positiva ó remate da 2ª avaliación:  

  

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  El texto y sus propiedades.  4  

2  Clases de textos. Narración, descripción, exposición y argumentación. Los 
textos periodísticos y publicitarios. 

4 

3  La literatura del siglo XVII: poesía y prosa y teatro. 4 

4  La literatura del siglo XVIII. 4 

5  La literatura del siglo XIX. 4 

 TOTAL  20 

 

 

Principios metodolóxicos xerais  

  

Os criterios xerais a considerar para o deseño e o desenvolvemento desta programación didáctica serán os 
seguintes:  

  

a) Favorecer que o alumnado poda promocionar e titular ó seguinte curso.  



b) Ter en conta a desigualdade que produce o confinamento entre o alumnado e que se materializa 
nas diferencias de apoio que pode recibir o alumnado no seu entorno e a dispoñibilidade de 
recursos tecnolóxicos para desenvolver unha educación non presencial.  

c) Evitar o incremento do estrés propio da situación cunha proposta excesiva de tarefas e actividades 
educativas a desenvolver neste 3º trimestre.  

d) Evitarase a sobrecarga de tarefas a facer polo alumnado e para acadar este obxectivo as actividades 
non poderán exceder o 80 % do tempo semanal asignado no horario do grupo a súa materia. 
Asemade definirase unha organización para o envío das actividades ó alumnado e contemplarase 
sempre un tempo mínimo de sete días para que este as poda facer e proceder o seu envío.  

e) As actividades e tarefas a desenvolver no 3º trimestre terán como obxectivo a recuperación, repaso, 
reforzo  e ampliación, se é o caso.  

f) O profesorado seleccionará e adaptará as metodoloxías mais axeitada á situación e ós recursos 
tecnolóxicos dispoñibles polo seu alumnado e tentarase en todo momento o emprego de recursos 
mínimos e sinxelos.  

g) A avaliación final do curso terá en conta o traballo feito nos tres trimestres e será continua, 
formativa e diagnóstica.  

  

Metodoloxía didáctica  

A metodoloxía didáctica adaptarase á ensinanza non presencial:  

  

Método de ensino  Descrición  

Actividades prácticas autónomas  Estudo  

Traballo tutelado  

Resolución de problemas de forma autónoma  

Actividades prácticas guiadas  Resolución de problemas de forma guiada. Presentacións.  

  

  

  

  

Actividades integradas   

Aprendizaxe colaborativa  

  

 

Recursos e materiais a empregar  Descrición  

Google Classroom, Cisco Webex Meeting,  
WhatsApp, correo electrónico, blogs, páginas 
web.   

Libro  de  texto,  presentación, 

documentos de texto, multimedia...  

  

 

 

 

 

 

 



5. Información e publicidade.  

 
Información ao alumnado e ás familias Publicidade 

Informarase ao alumnado a través do correo 

electrónico e tamén a través da aplicación 

Google Classroom (a cal é o medio qu se 

emprega de maneira habitual).  

Esta adaptación da programación será publicitada na páxina 

web do centro. 

 

 


