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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  ESO  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  4 110 28 

 

Profesorado responsable  

Profesorado  Ángeles Díaz Varela (GURPOS 1º ESO A E B), Eva María García Reino (Agrupamento 

de 7 alumnos con grupo de referencia 1º ESOB). 

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  

B1.1. Escoitar de forma activa e comprender o sentido global 

de textos orais. 

B1.4. Aprender a falar en público, en situacións formais e 

informais, de xeito individual ou en grupo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 

diferentes formatos e soportes. 

 

B2.2. Procurar e manexar información, na biblioteca e 

noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe continua. 

 

B.2.3.Aplicar progresivamente as estratexias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 

B.3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas 

normas de uso para resolver problemas de comprensión de 

textos orais e escritos e para a composición e a revisión 

progresivamente autónoma dos textos propios e alleos. 

 

B3.4. Identificar a intención comunicativa da persoa que fala 

ou escribe. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

B4.1. Ler fragmentos ou obras da literatura española e 

universal de todos os tempos, e da literatura xuvenil, 

próximas aos propios gustos e ás propias afeccións, 

amosando interese pola lectura. 

 

B4.3. Redactar textos persoais de intención literaria 

seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

 

Bloque 1. Comunicación oral  

LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, 

intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 

intercambio comunicativo oral. 

LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. 

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. 

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

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

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. 

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. 

LCLB3.4.1. Recoñece a expresión da obxectividade ou 

subxectividade identificando as modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación coa intención comunicativa do 

emisor. 

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. 

Bloque 4: Educación literaria 

LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas 

impresións cos compañeiros e coas compañeiras. 

 

LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

  

  

  



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.  

Criterios de ucalificación:  

Alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións:  

A nota final da avaliación ordinaria será a media da nota da  primeira e segunda avaliación, á que se 
poderá sumar ata un 20% na nota final polas actividades realizadas adecuadamente de reforzo e 
ampliación do terceiro trimestre.  

Os alumnos que no alcanzaran un cinco na media dúas avaliacións anteriores realizarán actividades 
de recuperación:  

A realización satisfactoria de ditas actividades suporá o aprobado na materia. Ademáis este alumnado 
se tamén participa e realiza as actividades de ampliación y reforzo do terceiro trimestre poderá sumar 
ata un 20% na nota final da materia se estas tarefas están realizadas adecuadamente.  

  

  

 
 

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 comunicación. El lenguaje y su organización. 4 

2  Tipos de textos. La palabra. Clases y constituyentes. 4 

3  La narración. El significado de las palabras. 

 

4 

4  Tipos de textos narrativos. El enunciado.  4 

5  La descripción. El verbo: raíz y desinencias. 4  

6  El diálogo y sus formas. La conjugación verbal. 

 

4  

7  La literatura y sus formas. Uso de los tiempos verbales. 4  

8 El lenguaje literario. El adverbio. 4 

9 Los géneros literarios. El sustantivo y sus clases. El artículo. 4 

 

    *É necesario aclarar que no caso do alumnado do Agrupamento a evolución na impartición da 
programación non foi a mesma ca no grupo de referencia, chegouse ata o tema 7. Diversas dificultades 
de aprendizaxe e tamén condutuales imposibilitan que o ritmo de aprendizaxe sexa o mesmo que no 
grupo de referencia.  Por todo isto, as actividades de reforzo no alumnado de agrupamento serán ata o 
tema 7 e as de ampliación, que será mínima, a partir de dese tema.  

 

Unidades didácticas de ampliación  

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

  

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  La poesía popular. El adjetivo calificativo. 4  

2   Las narraciones populares. Los adjetivos determinativos. 4  



3  El teatro popular. Los pronombres. 4 

    

   

 TOTAL  16 

 

 

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. 

  

  

  

  

Actividades integradas  Xogos  

Realización de vídeos  

Aprendizaxe colaborativa  

  

 

Recursos e materiais a empregar  Descrición  

 Webex, Aula virtual, ABALAR, correo 
electrónico, blogs, páginas web.  

Libro  de  texto,  presentaciones, 

documentos de texto, multimedia...  

 Realización de tarefas específicas con seguimiento 

individualizado, en especial no agrupamento, adaptando as 

tarefas a súa casuística. 

 

 

 

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 

ABALAR e a AULA VIRTUAL do centro.  

Esta adaptación da programación será publicitada na páxina 

web do centro. 

 

 


