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IES DE FENE  DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO CURSO 2019-20 

Seguindo as 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, o Departamento de Lingua galega e literatura do 

IES de Fene acordou modificar a súa programación didáctica deste curso 2019-20, en reunión celebrada o 

xoves, 7 de maio de 2020. 
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1. 1º ESO Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

1.1. 1º ESO  

 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1 LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou 

deduce o significado polo contexto. 

B2.2 LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 

mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de 

uso. 

B2.2 LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 

exposicións de ideas e conceptos. 
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B3.1 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación 

B3.4 LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

B3.5 LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

B3.6 LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 

coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas.  

B4.12 LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

B5.2 LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 

característicos máis xerais. 

B5.7 LGLB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos 

definitorios. 

 

1.2. 2º ESO 

Criterio de 

avaliación 
Estándar de aprendizaxe 

B2.1.  
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. 

B2.1.  
LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre 

elas. 

B2.1. 
LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da vida 

cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

B2.2.  
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

B2.5. LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. 

B2.6.  
LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 

globais dun texto. 

B2.12.  
LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 

modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos ou dialogados.  

B3.1. 
LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro 

axeitado á situación comunicativa. 

B3.5.  LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B3.5.  LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

B3.7.  
LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 

produción de textos orais e escritos. 
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B3.10.  
LGB3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 

B4.1.  

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e como 

medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da identificación 

de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

B5.1 

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

B5.5.  
LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias 

e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 

 

1.3. 3º ESO 

 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1. LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos. 

B2.3. LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, 

crónicas e reportaxes 

B2.3. LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos 

xornalísticos. 

B2.10 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, fundamentalmente, 

entrevistas, crónicas, reportaxes 

B2. 11 LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre 

distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e 

outras fontes de información 

B3.2. LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas 

categorías gramaticais. 

B3. 6 LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

B3. 7 LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

B4.1 LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

B4.1 LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

B4.2 LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos 

no seu propio discurso. 
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B5.1. LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes 

na Idade Media ata 1916. 

B5.2 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios 

e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 

correspondente. 

B5.2 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.5 LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e 

cita axeitada destas 

 

 

1.4. 4º ESO 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1 LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, 
cadros, esquemas e mapas conceptuais). 

B2.9 LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das 

ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 

aplicalas correctamente. 

B3.2 LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3 LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.  

 

B3.1 LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 

gramaticais. 

 

B3.6 LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

nos discursos orais e escritos.         

 

B3.8 LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega.  

 

B3.8 LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

 

B3.10 LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.  

 

B4.1 LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 

riqueza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 
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B4.2 LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega 

actual. 

 

LBG4.6 

 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e 

rebáteos argumentadamente. 

B5.2 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 

ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

B5.2 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 

co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

 

LGB5.1 

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

 

 

1.5. 1º BACH. 

 

Criterio de 
avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1 B2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. 

B2.2 B2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

B2.2 B2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B2.3. 

 
B2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e 

gramatical. 

B3.3 B3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un correcto nivel 

de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, cohesión e corrección. 

B3.4 B3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto, 

relacionándoos coa intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como con outros 

compoñentes da situación comunicativa. 

B3.5 B3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes, relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

B3.9 B3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e relaciona a súa presenza coa 

intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

B4.2 B4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en Europa e na Península Ibérica. 

B4.2 B4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüismo, plurilingüismo, lingua 

minoritaria e lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do 

ecolingüismo. 

B4.3 B4.3.1. Describe a romanización e o nacemento das linguas romances. 

B4.3 B4.3.2. Identifica e describe os diferentes elementos constitutivos do galego ao longo da 

historia (substrato, estrato e superestrato). 

B4. 6. B4.6.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego medio (séculos XVI, 
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XVII e XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos. 

B5.4 B5.4.1. Le e comenta textos representativos da literatura medieval, caracterízaos formal, 

estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

B5.6 B5.6.1. Le e comenta textos representativos da literatura do galego medio, caracterízaos 

formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 

sociolingüístico. 

B.5.8. B5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do Rexurdimento (tanto do 

Prerrexurdimento como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata 

1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 

sociohistórico e sociolingüístico. 

 

 

1.6. 2º BACH. 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1 LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, esquemas e mapas 

conceptuais. 

B2.2 LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, 

organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. 

B3.1 LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega. 

B3.2 LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e valora a diversidade lingüística 

como parte de noso patrimonio cultural. 

B3.3 LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a análise morfolóxica. 

B3.4 LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, explica as relacións que se 

establecen e emprega a terminoloxía axeitada. 

B3.5 LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 

B4.1 LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa 

repercusión nos usos. 

B4.2 LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da variante estándar da lingua 

galega. 

B4.3 LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego do século XX, así como a súa 

situación sociolingüística. 

B5.1 LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe os xéneros literarios galegos do século XX: 

características, autores e obras. 
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1.7. ESA 3 
 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1.  B2.1.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 

similitudes. 

B2.3.  B2.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto expositivo ou 

argumentativo. 

B2.4  B2.4.1. Produce, textos expositivos e argumentativos elaborados a partir de 

información obtida en bibliotecas e outras fontes de información. 

B3.1.  B3.1.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas das linguas 

galega e castelá. 

B3.2.  B3.2.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual e 

sintáctica . 

B3.3.  B3.3.1. Analiza e usa correctamente as normas de acentuación. 

B3.4.  B3.4.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 

distintas categorías gramaticais. 

B4.1.  B4.1.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega. 

B4.4.  B4.4.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos cara 

ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

B5.1.  B5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos das literaturas galega e castelá desde 

as súas orixes ata o século XX. 

B5.2.. B5.2.2. Le autonomamente e comenta obras ou textos representativos das literaturas 

galega e castelá desde a Idade Media ata o século XX, resume o seu contido, sinala os 

seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 

sociolingüístico do período  correspondente. 
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1.8. ESA 4 

Criterio de 

avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

B2.1.  B2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 

esquemas e mapas conceptuais). 

B2.2.  B2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 

ámbitos: currículo, carta de presentación, solicitude ou instancia , carta de reclamación . 

B2.4. B2.4.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao 

director, editorial, columna e artigo de opinión. 

B2.10.  B2.10.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como una ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais 

e enriquecerse como persoa. 

B3.5. B3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar 

o seu vocabulario. 

B3.10.  B3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 

B3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. 

B3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 

B4.1.  B4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 

pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 

B4.4.  B4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. 

B4.6.  B4.6.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da 

lingua galega. 

B5.1.  B5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega e castelá do século XX 

e XXI. 

B5.3.  B5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 

teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega e castelá do século XX e XXI. 
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

Avaliación 

Procedementos: 

 Envío de documentos con actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 

 Substituír o caderno de clase polas actividades entregadas a través do Classroom, 

Aula Virtual, Fotocopiadora Virtual ou correo electrónico. 

Instrumentos:  

 Traballo en grupo – Traballo individual. 

 Documentos entregados.  

 Proba presencial (se for posible, só en 2º Bach.) 

Cualificación final 

 Nos cursos da ESO, ESA e 1º Bacharelato, a nota final de curso será o resultado da 

suma da nota media das primeiras avaliacións xunto coa valoración da entrega das 

tarefas, coa seguinte puntualización: 

a) Cando a nota media sexa de 5 ou superior, poderase sumar ata 2 puntos máis. 

b) Cando a nota media sexa inferior a 5, esta nota terá o valor do 50%. As tarefas 

entregadas suporán o outro 50% da nota final. Neste caso, hai que considerar 

que o alumnado alcanza os estándares de aprendizaxe mínimos. 

 

 En 2º Bacharelato, aplicaranse os criterios do apartado anterior, con dúas 

consideracións: 

- No caso do alumnado con nota media igual ou superior a 5, o cálculo realízase 

segundo os seguintes valores: 1ª avaliación, 40%; 2ª avaliación: 60%  

- Se  o alumnado obtivese unha nota media inferior a 5, aplicaríanse os 

seguintes valores: 1ª aval., 20%; 2ª aval., 30%; e as tarefas, o 50%.  

Se houber posibilidade de realizar unha proba presencial, a nota desta proba 

suporía o 80% da nota final, á que se lle sumaría a valoración das tarefas 

entregadas (20%). 

 

 No apartado de tarefas, a lectura terá un valor dobre ao das tarefas. 

Proba extraord. : 

maio (ESA)  

setembro (ESO, 

BACH, ESA) 

Na convocatoria extraordinaria valorarase a entrega das tarefas e traballos 

encomendadas polo profesorado. 

Se houber posibilidade de realizar unha proba presencial, as tarefas entregadas terían 

un valor do 50% e a cualificación da proba o outro 50%.  

Avaliación de  

materia 

Criterios de avaliación: serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

mínimos da materia avaliada. 
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pendentes Criterios de cualificación:  

 ESO: A nota da avaliación final será o resultado da nota media das dúas primeiras 

avaliacións do curso actual, cun valor do 50%, máis a entrega das tarefas durante 

este último trimestre, que tamén terá o valor do 50%. 

 BACH: a nota final obterase da nota media das dúas primeiras avaliacións á que se 

lle poderá sumar 1 punto polas tarefas entregadas durante este último trimestre. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega de tarefas e/ou traballos. 

 

 

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

ampliación) 

 

Actividades 

Recuperación (alumnado suspenso nas primeiras avaliacións) 

Repaso 

Ampliación 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade): 

O profesorado levará un rexistro do alumnado que estea 

conectado a través das distintas plataformas tecnolóxicas ou do 

envío de material escrito á súa casa. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Obras de lectura (abrimos o abano das obras previstas, a 

calquera outra obra previamente autorizada polo profesorado) 

Páxinas webs  

Documentos de elaboración propia do profesorado. 

 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 

Información ao alumnado 

e ás familias 

As canles de comunicación co alumnado e as súas familias utilizadas polo 

profesorado son as seguintes: 

- Classroom 

- Aula Virtual (Moodle) 

- Correo electrónico 

- Fotocopiadora virtual 

- SIXA 

- Web do IES  

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfene/
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5. SINATURAS DO PROFESORADO DO DEPARTAMENTO 

    Fene, 7 de maio de 2020 

 

   A profesora:                      A profesora: 

 

Asdo.: Leticia Quintás Pérez    Asdo.: Sonia Salcedo Millarengo 

 

 

 

A profesora:       O Xefe do Departamento: 

 

Asdo.: María Eundina Veiga Tuimil   Asdo.: Xoán Manuel Vázquez Vázquez 

 


