
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 CURSO 2019/2020 

 

 

 
CENTRO: IES EDUARDO PONDAL (PONTECESO) 

CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

DATA: 02-05-2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 



2 

 

ÍNDICE 

 

1. Identificación da programación. 

 

2. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

3. Avaliación e cualificación. 

 

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

ampliación) 

 

5. Información e publicidade.  

 

 



3 

 

   

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  

2º  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  3  108  23  

 

Profesorado responsable  

Profesorado  María de los Ángeles Díaz Varela 

Departamento  Lengua castellana y Literatura  
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2. Aprendizaxes e estándares mínimos para acadar a avaliación positiva na materia.  

 

Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

▪ B1.1. Escoitar de forma activa, comprender, 
interpretar e valorar textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo ou escolar, e social.  

▪ LCLB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais propios do ámbito persoal, escolar/ educativo 
e social, identificando a estrutura, a información 
relevante e a intención comunicativa do/da falante. 

▪ LCLB1.1.2. Retén información relevante e extrae 
informacións concretas. 

▪ LCLB1.1.3. Segue e interpreta instrucións orais 
respectando a xerarquía dada. 

▪ B1.2. Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar 
e valorar textos orais de diferente tipo. 

▪ LCLB1.2.1. Comprende o sentido global de textos 
orais de intención narrativa, descritiva, instrutiva, 
expositiva e argumentativa, identificando a 
información relevante, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa do/da 
falante, así como a súa estrutura e as estratexias de 
cohesión textual oral. 

▪ LCLB1.2.4. Resume textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e argumentativos de forma 
clara, recollendo as ideas principais e integrando a 
información en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente. 

▪ B1.3. Escoitar de xeito activo e comprender o sentido 
global de textos orais. 

▪ LCLB1.3.1. Observa e analiza as intervencións 
particulares de cada participante nun debate tendo 
en conta o ton empregado, a linguaxe que se 
utiliza, o contido e o grao de respecto cara ás 
opinións das demais persoas. 

▪ B1.4. Comprender o sentido global de textos orais. ▪ LCLB1.4.1. Recoñece o proceso de produción de 
discursos orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión 
dos contidos.  

▪ B1.5. Aprender a falar en público, en situacións 
formais e informais, de xeito individual ou en grupo. 

▪ LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais.  

▪ LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e comparando as 
similitudes e as diferenzas entre discursos formais 
e espontáneos. 

▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
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Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

finalidade da práctica oral. 

▪ B1.6. Participar e valorar a intervención en debates, 
coloquios e conversas espontáneas. 

▪ LCLB1.6.1. Cínguese ao tema, non divaga e atende 
as instrucións do/da moderador/a en debates e 
coloquios. 

▪ LCLB1.6.2. Respecta as normas de cortesía que 
deben dirixir as conversas orais axustándose á 
quenda de palabra, respectando o espazo, 
xesticulando adecuadamente, escoitando 
activamente as demais persoas e usando fórmulas 
de saúdo e despedida. 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o significado das palabras 
propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao 
seu repertorio léxico. 

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

▪ B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes. 

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

▪ B2.3. Procurar e manexar información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala nun 
proceso de aprendizaxe continua. 

▪ 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. 

▪ B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e 
formatos, en relación co ámbito de uso.  

▪ LCLB2.5.1. Escribe textos propios do ámbito persoal 
e familiar, escolar ou educativo e social, imitando 
textos modelo. 

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por 
escrito o significado dos elementos visuais que 
poden aparecer nos textos. 

▪ B3.1. 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. 

▪ 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. 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as 
formas verbais nas súas producións orais e escritas. 
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Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe 

▪ B3.3. Comprender e valorar as relacións de igualdade 
e de contrariedade que se establecen entre as 
palabras e o seu uso no discurso oral e 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. 

▪ B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan 
a palabra no texto: metáfora, metonimia, palabras 
tabú e eufemismos. 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e 
metonímico das palabras nunha frase ou nun texto 
oral ou escrito. 

▪ LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos 
contextuais que afectan o significado global das 
palabras: tabú e eufemismo. 

▪ B3.8. Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, 
con especial atención á realidade galega. 

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

▪ B3.9. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados e palabras, e 
utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

▪ LCLB3.9.1. 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. 

▪ 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 afeccións, amosando 
interese pola lectura. 

▪ 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. 

▪ B4.2. Promover a reflexión sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das artes (música, pintura, cine, 
etc.), como expresión do sentimento humano, 
analizando e interrelacionando obras literarias, 
musicais, arquitectónicas, etc. personaxes e temas de 
todas as épocas. 

▪ LCLB4.2.1. Desenvolve progresivamente a 
capacidade de reflexión observando, analizando e 
explicando a relación entre diversas manifestacións 
artísticas de todas as épocas (música, pintura, cine, 
etc.). 

▪ B4.3. Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: como fonte de acceso ao 
coñecemento e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar mundos diferentes aos 
nosos, reais ou imaxinarios. 

▪ LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as 
súas impresións cos/coas compañeiros/as. 

▪ LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os seus propios sentimentos. 
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3. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación  

   

Convocatoria ordinaria  

Instrumentos: tareas a través de medios telemáticos, posibilidad de hacer pruebas escritas si se retoman las 
clases presenciales.  

Criterios de calificación:  

Alumnos que han aprobado las dos primeras evaluaciones:  

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de la nota de primera y segunda evaluación, a la que se 
podrá sumar hasta un 20% en la nota final por las actividades realizadas de refuerzo y ampliación del tercer 
trimestre. 

  
 

Convocatoria extraordinaria  

No hay alumnado suspenso. 

  

Avaliación de materias pendentes 

Instrumentos: no hay alumnado con la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 

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

caso ampliación) 

Todo o alumnado dos cursos de 2º ESO estaban aprobados na segunda avaliación, polo tanto imos so 

continuar con unidades didácticas de ampliación.   

 

Unidades didácticas de ampliación  

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

  

UD  Descrición do contido  Sesións  

1  Clases de textos (III). La creación de significados. Complementos del 

predicado (II). Elementos teatrales. 

7  

2  Los medios de comunicación. La connotación. Complementos del 

predicado (III). Literatura y música. 

6  

3  El periódico. Clases de oraciones (I). Literatura y cine. 6  

4  La publicidad. Clases de oraciones (II). Literatura e internet. 4  

 TOTAL  23  
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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  Xogos  

Realización de vídeos  

Aprendizaxe colaborativa  

  

Recursos e materiais a empregar  

Google Classroom,  Google Sites, Webex, Zoom,  WhatsApp, correo electrónico, blogs, páginas web.  

Libro  de  texto,  presentaciones, 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 (ferramenta habitual) 

Esta adaptación da programación será publicitada na páxina 

web do centro. 
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