
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles* 

Criterio de avaliación Competencias imprescindibles | Estándar de aprendizaxe 
B2.1 Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos 
para interpretar e producir textos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

CCL/CCA | LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas 
conceptuais. 

B2.1. 
CCL         | LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do 
emisor en textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 

B2.1. 
CCL         |LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de 
textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos 

B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso adecuados á 
situación e á intención comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección gramatical 
e boa presentación. 

CCL         | LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para mellorar a produción final. 

B2.2.  
CCL/CSC | LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas unidades e función sintácticas e 
aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica na produción de textos. 

CAA         |LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se 
establecen e emprega a terminoloxía axeitada 

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. CCL/CCA | LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas 

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

CCL/CAA | LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. Pronomes, repaso 
de verbos, segmentación en morfemas,... 

B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 
1916 ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en textos. 

CCL/CSC | LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978). 

B4.4. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego moderno desde 
1978 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu contexto e a situación 
legal, recoñecelo como unha lingua en vías de normalización e elaborar traballos 
sobre a historia da lingua. 

CCL/CSC | LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 
desde 1978 ata a actualidade. 

B.5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1916 a 1936: 

– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. 

– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as 
autores/as. 

Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

CCL          | LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: autores/as 
de Vangarda e outros/as autores/as. 

B.5.1. 
CCL          | LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e outros/as autores/as. 
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B.5.1. 
CCL          | LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura galega entre 1936 e 1975: 

– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A Xeración de 1936, a Promoción 
de Enlace e a Xeración das Festas Minervais. 

– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, 
Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos primeiros 70. 

– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

CCL          |LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975: 
produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais. 

B5.3. 

CCL          |LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 1936 e 1975: 
produción bélica e os autores do exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega e autores/as 
dos primeiros 70. 

B5.3.  

 

CCL          |LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro 
do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia. 

B5.5.  Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a actualidade: 

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 
80, os 90 e o novo século. 

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 
80, os 90 e o novo século. 

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 
80, os 90 e o novo século. 

 

CCL          |LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

B5.5. 
CCL          | LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século. 

B5.5. 
CCL          | LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a actualidade: 
temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o novo 
século 

  

*Dadas as características do traballo que se está a facer neste período 16/04/2020 – 20/6/2020, cómpre sinalar que habería que engadir a CD en practicamente todos os 

estándares, pois sen ter acadadas estas competencias a resolución de tarefas e envíos e comunicación co profesorado sería inviable. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das tarefas, probas escritas, traballos realizados 
por medios telemáticos ou presenciais. 

Instrumentos: 
- Traballos escritos. 
- Cuestionarios en liña. 
- Preguntas orais a través de videoconferencia. 
- Rúbricas de avaliación. 
- Portfolio (entregado e compilado vía telemática polos medios ao noso 

dispor indicados na metodoloxía e recursos). 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Para a obtención da avaliación positiva na fin de curso haberá de terse a 
cualificación de apto na proba de lectura comprensiva dos dous libros de 
lectura obrigatoria da 1ª e 2ª avaliación. 
a) Alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións superadas: 

A cualificación final será a media aritmética das primeiras avaliacións, 
e a esta, poderase sumar ate 1 punto no caso de superar 
satisfactoriamente as tarefas de repaso, reforzo e ampliación 
programadas durante o terceiro trimestre. 

b) Alumnado con algunha avaliación suspensa: 

• Quen aprobe a 2ª avaliación sempre que acade unha media de 5 
terá superado o curso dado o carácter continuo da nosa 
avaliación, e sempre que acadase apto nas probas da lectura 
obrigatoria. 

• Quen non aprobe a 2ª avaliación ou non acadase apto no exame 
dos dous libros obrigatorios do curso da 1ª e 2ª avaliacións.  

Procedemento de recuperación: 

• Proba que avalíe os estándares da 1ª e 2ª avaliación. 
A nota do procedemento de recuperación substituirá á da avaliación 
suspensa sempre que sexa superior a esta. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que non sexan posibles os exames presenciais, o alumnado 
realizará  unha proba escrita on line ou tarefas. 
No caso de poderse realizar unha proba escrita presencial o alumnado  
realizará unha proba escrita cunha estrutura similar ás feitas durante os 
dous primeiros trimestres. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Farase unha avaliación dos contidos impartidos o ano pasado a través de: 
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• Fichas de traballo e proba escrita. Esta proba en función das 

posibilidades que nos ofreza a situación actual de confinamento 

poderá ser en liña ou presencial. 

En caso de que non supere estas probas, terá unha avaliación final en 
xuño (en liña ou presencial). 
 

Criterios de cualificación:   
• A proba escrita terá un peso do 70%, e a elaboración correcta das 

fichas un 30%. A cualificación será a suma de ambas.  
• Proba de xuño: cualificación numérica obtida nela. Se esa nota supera 

en cinco décimas o enteiro, o redondeo será a unidade superior. No 
caso contrario, será a inferior. 

• A proba extraordinaria:  cualificación numérica obtida nela. Os 
redondeos igual que o apartado anterior. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:    
Avaliación en maio:  
• Proba escrita (70%). 
• Fichas de traballo (30%). 
Xuño 
• Proba escrita. 
Proba extraordinaria 
• Exame escrito con 10 preguntas valorada cada unha con 1 punto. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación: Proba de Lectura para o alumnado Non Apto e 
elaboración de textos argumentativos, ortografía, léxico, semántica e 
morfosintaxe. 
Repaso e reforzo: Actividades tipo ABAU, textos argumentativos, 
esquemas, estrutura de ideas, ortografía, semántica e morfosintaxe. 
Repaso temas de literatura e sociolingüística, Teatro: Os vellos non 
deben de namorarse. 
Ampliación: Lectura obrigatoria recollida no Plan Lector do Centro, A 

Esmorga de Blanco Amor; temas de literatura 10, 11 e 12. Algúns 
aspectos de fonética e morfosintaxe. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Logo de saber que o alumnado dispón de conectividade suficiente: 

• Teléfono móbil. 

• Creación de grupos de Whatsapp 

• Aula virtual (subida de actividades á axenda) 

• Correo electrónico 

• Docs compartillados a través do google e drive 

• Videoconferencias a través da Plataforma Webex a partir da súa 

instalación, e antes Skype. 

Materiais e recursos 

• Ordenador portátil con videocámara 

• CPU – ordenador persoal 

• Programas de windows, office e office libre 

• Programa de tratamento de imaxes Paint.net 

• Teléfono móbil con whatsapp e outras aplicacións 

• Formularios de google 

• Google maps 

• Google drive para compartillar documentos e subir á nube. 

• Onedrive 

• Kahoot 

• Sopa de letras elearning 

• Docs de google 

• Pdfs con Acrobat reader, Pdf Creator, Pdf Architect e programa de 

OCR abby finereader profesional (orixinal) 

• Scánner Epson V850 Pro para xerar imaxes ou pdfs 

• Vídeos 

• youtube 

• Audios  

• Papel para actividades de autocorrección que se pasan a pdf e envíanse 

o alumnado. 

• Internet 

• A listaxe de aplicacións sería interminable 

 

Webs: 

• Dicionario RAG 

• Portal das Palabras 

• Galiciana 

• Aulas Galegas 

• oGalego.eu 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información directa a través do correo electrónico, teléfono móbil ou 
por medio da/o titora/titor correspondente.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


