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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

 

 LITERATURA UNIVERSAL (1º DE BACHARELATO)  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, GRAO 

MÍNIMO, 

PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

COMPETENCIAS 

 

Bloque 1. Procesos e estratexias 

 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.1. Lectura e 

comentario de 

fragmentos, antoloxías 

e obras completas 

significativas da 

literatura universal. 

 B1.1. Ler, 

comprender, analizar e 

comentar obras 

breves, fragmentos ou 

obras completas 

significativas de 

distintas épocas, 

interpretando o seu 

contido de acordo cos 

coñecementos 

adquiridos sobre temas 

e formas literarias, así 

como sobre períodos e 

os/as autores/as 

significativos/as 

 LUB1.1.1. Le 

fragmentos 

significativos ou textos 

completos de obras da 

literatura universal, 

identificando algúns 

elementos, mitos ou 

arquetipos creados 

pola literatura e que 

chegaron a 

converterse en puntos 

de referencia da 

cultura universal. 

75% 
O 
PE 
(pe) 
(ra) 
(tc) 

 

 CSC 

 CCEC 

 c 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.3. Observación, 

recoñecemento e 

valoración da 

evolución de temas e 

formas creados pola 

literatura nas diversas 

formas artísticas da 

cultura universal. 

Selección e análise de 

exemplos 

representativos.  

 B1.3. Observar, 

recoñecer e valorar a 

evolución dalgúns 

temas e formas creados 

pola literatura e o seu 

valor permanente en 

diversas manifestacións 

artísticas da cultura 

universal. 

 LUB1.3.2. Recoñece 

o valor permanente 

destes temas e formas 

da literatura noutras 

manifestacións 

artísticas da cultura. 

50% 

O 

PE 
(pe) 
(ra) 
(tc) 

 

 CSC 

 CCEC 
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Superación de 

estereotipos (de xénero, 

clase, crenzas, etc.). 

 h 

 i 

 l 

 n 

 B1.4. Observación, 

recoñecemento e 

valoración da 

evolución de temas e 

formas creados pola 

literatura nas diversas 

formas artísticas da 

cultura universal. 

Selección e análise de 

exemplos 

representativos. 

 B1.4. Analizar e 

comparar textos da 

literatura universal e 

das literaturas galega e 

española da mesma 

época, pondo de 

manifesto as 

influencias, as 

coincidencias e as 

diferenzas entre eles. 

 LUB1.4.1. Compara 

textos literarios da 

literatura universal e 

textos das literaturas 

galega e española da 

mesma época, e 

recoñece as 

influencias mutuas. 

75% 

PA 

PE 
(pe) 
(ra) 

(tc) 

 CSC 

 CCL 

 
Bloque 2. Os grandes períodos e movementos da literatura universal 

 

 h 

 l 

 n 

 B2.1. Da Antigüidade 

á Idade Media: As 

mitoloxías e a orixe da 

literatura. 

 B2.2. Renacemento e 

Clasicismo: 

– Os cambios do 

mundo e a nova visión 

do 

home durante o 

Renacemento. 

– A lírica do amor: o 

petrarquismo. Orixes: a 

poesía trovadoresca e 

o DolceStilNuovo. A 

innovación do 

Cancioneiro de 

Petrarca. 

Lectura e comentario 

dunha antoloxía lírica e 

dalgún conto da época. 

– A narración en prosa: 

Boccaccio. 

– Teatro clásico 

europeo. O teatro 

 B2.1. Ler, 

comprender e analizar 

obras breves, 

fragmentos ou obras 

completas, 

significativas de 

distintas épocas, 

interpretando o seu 

contido de acordo cos 

coñecementos 

adquiridos sobre temas 

e formas literarias, así 

como sobre períodos e 

autores/as 

significativos/as. 

 B2.2. Realizar 

traballos críticos sobre 

a lectura dunha obra 

significativa dunha 

época, interpretándoa 

en relación co seu 

contexto histórico e 

literario, obtendo a 

información bibliográfica 

necesaria e efectuando 

unha valoración 

persoal. 

 LUB2.1.1. Le e 

analiza textos literarios 

universais de distintas 

épocas, interpretando 

o seu 

contido de acordo cos 

coñecementos 

adquiridos sobre temas 

e formas literarias, así 

como 

sobre períodos e 

autores/as 

significativos/as. 

75% 

PA 

PE 
(pe) 
(ra) 
(p) 
(tc) 

 

 LUB2.2.1. Realiza 

traballos críticos sobre 

unha obra lida na súa 

integridade, 

relacionándoa co seu 

contexto histórico, 

social e literario e, de 

ser o caso, co 

significado e a 

 CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSC 
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isabelino en Inglaterra. 

Comezo do mito de 

Fausto 

dentro da literatura. 

Lectura e comentario 

dunha obra de teatro 

clásico. Observación 

das relacións 

existentes entre as 

obras de 

teatro clásicas e as 

obras de diferentes 

xéneros musicais e 

cinematográficos que 

xurdiron a partir delas. 

relevancia do/da 

autor/a na época ou na 

historia da literatura, e 

consultando fontes de 

información diversas. 

75% 

PA 

(ra) 
(p) 
(tc) 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, subir 

ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a nota 

mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas primeiras 

avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de contidos e 

competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase na forma de 

boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que 

deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado que se 

establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias académicas. 

Este procedemento non exclúe outras posibilidades de superación da 

materia coma o exame final presencial ou as probas extraordinarias de 

setembro, no caso de que a situación sanitaria os permita. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non procede. Non hai alumnos con materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 

Non procede. Non hai alumnos con materia pendente. 
 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non procede. Non hai alumnos con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. A vía principal de comunicación é a Aula 

Virtual. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Literatura Universal 1º de Bachillerato da 

editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de elementos que poidan 

favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos 
básicos da información recollida neste documento a través das 
plataformas que se están utilizando para o desenvolvemento do 
proceso de ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 

 

Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

   Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 

▪ B1.2. Textos expositivos e 

argumentativos orais. 

▪ B1.3. Xéneros textuais orais propios 

do ámbito educativo. 

▪ 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.  

▪ LCL1B1.2.1. Sintetiza por escrito 
textos orais de carácter expositivo, de 
temas especializados e propios do 

ámbito educativo, discriminando a 

información relevante. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B1.2.2. Recoñece as formas de 
organización do contido nunha 

exposición oral sobre un tema 
especializado propio do ámbito 
educativo ou de divulgación científica 
e cultural, analiza os recursos verbais 

e non verbais empregados polo 
emisor, e valóraos en función dos 

elementos da situación comunicativa.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B1.2.3. Escoita de xeito activo, 
toma notas e suscita preguntas coa 
intención de aclarar ideas que non 

comprendeu nunha exposición oral.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ (p) 

▪ (tc) 

 

▪ CAA 

▪ B1.4. Comprensión e produción de 
textos orais procedentes dos medios 

de comunicación social. Recursos. 

▪ B1.3. Extraer información de textos 
orais e audiovisuais dos medios de 

comunicación, recoñecendo a 
intención comunicativa, o tema e a 
estrutura do contido, identificando os 
trazos propios do xénero xornalístico e 

os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma crítica 

a súa forma e o seu contido. 

▪ LCL1B1.3.1. Recoñece os trazos 
propios dos principais xéneros 

informativos e de opinión procedentes 

dos medios de comunicación social. 

▪  50% 

▪ O 

▪ (tc) 

▪ CSC 

▪ LCL1B1.3.2. Analiza os recursos 
verbais e non verbais utilizados polo 

▪ CSC 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

emisor dun texto xornalístico oral ou 
audiovisual, valorando de forma crítica 

a súa forma e o seu contido. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (tc) 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ B2.1. A comunicación escrita no 

ámbito educativo.  

▪ B2.2. Comprensión, produción e 
organización de textos expositivos 

escritos do ámbito educativo. 

▪ B2.1. Desenvolver por escrito un tema 
do currículo con rigor, claridade e 

corrección ortográfica e gramatical, 
empregando distintas estruturas 
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-

consecuencia, ordenación cronolóxica, 
etc.) e utilizando os recursos 
expresivos adecuados ás condicións 

da situación comunicativa.  

▪ LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito 
un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e 

gramatical. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión 
verbal ás condicións da situación 
comunicativa (tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc.), empregando 
un léxico preciso e especializado, e 

evitando o uso de coloquialismos, 

retrousos e palabras comodín. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CSC 

▪ LCL1B2.1.3. Avalía as súas propias 
producións escritas e as dos/das 
seus/súas compañeiros/as, 
recoñecendo as dificultades 

estruturais e expresivas, e deseñando 
estratexias para mellorar a súa 
redacción e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ ( r ) 

▪ CAA 

▪ B2.2. Comprensión, produción e 
organización de textos expositivos 

escritos do ámbito educativo. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios do ámbito 
educativo, distinguindo as ideas 

principais e secundarias. 

▪ CMCCT 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ LCL1B2.2.3. Analiza os recursos 
verbais e non verbais presentes nun 
texto expositivo de tema especializado 
e valóraos en función dos elementos 
da situación comunicativa (intención 

comunicativa do/da autor/a, tema e 

xénero textual). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CSC 

▪ B2.3. Comprensión, produción e 
organización de textos escritos 
procedentes dos medios de 

comunicación social: xéneros 
informativos, e de opinión e 

publicidade. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B2.3.2. Interpreta diversos 
anuncios impresos identificando a 

información e a persuasión, 
recoñecendo os elementos que utiliza 
o emisor para seducir o receptor, 
valorando criticamente a súa forma e 

o seu contido, e rexeitando as ideas 

discriminatorias. 

▪ 50% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CSC 

▪ B2.4. Procedementos para a 
obtención, o tratamento e a avaliación 
da información procedente de fontes 

impresas e dixitais. Educación para o 
uso, o tratamento e a produción de 

información. 

▪ B2.4. Realizar traballos de 
investigación sobre temas do currículo 
ou da actualidade social, científica ou 

cultural, planificando a súa realización, 
obtendo a información de fontes 
diversas e utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 

súa realización, a súa avaliación e a 

súa mellora. 

▪ LCL1B2.4.1. Realiza traballos de 
investigación planificando a súa 
realización, fixando os seus propios 

obxectivos, organizando a información 
en función dunha orde predefinida, 
revisando o proceso de escritura para 
mellorar o produto final e chegando a 

conclusións persoais. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

▪ LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
documentarse, consultando fontes 
diversas e avaliando, contrastando, 

seleccionando e organizando a 

▪ CD 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

información relevante mediante fichas-

resum 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (tc) 

 

▪ LCL1B2.4.3. Respecta as normas de 
presentación de traballos escritos 
(organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de 

páxina e bibliografía). 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ LCL1B2.4.4. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
realización, a avaliación e a mellora de 

textos escritos propios e alleos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (tc) 

 

▪ CD 

Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ B3.1. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.2. Adxectivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase 

verbal. 

▪ B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 

gramaticais.  

▪ B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

▪ B3.6. Recoñecemento das diferenzas 
entre pronomes e determinantes. 

Relacións gramaticais. 

▪ B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

▪ B3.8. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

▪ B3.1. Aplicar sistematicamente os 
coñecementos sobre as categorías 
gramaticais na realización, 
autoavaliación e mellora dos textos 
orais e escritos, tomando conciencia 
da importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto da 

lingua. 

▪ LCL1B3.1.1. Revisa e mellora textos 
orais e escritos propios e alleos, 
recoñecendo e explicando 
incorreccións de concordancia, réxime 

verbal, ambigüidades semánticas, etc 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ ( r ). 

▪ CCL 

▪ LCL1B3.1.2. Utiliza a terminoloxía 
gramatical adecuada para a 

explicación lingüística dos textos. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ B3.1. Substantivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.2. Adxectivo: caracterización 

morfolóxica, sintáctica e semántica. 

▪ B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrase 

verbal. 

▪ B3.4. Pronome: tipoloxía e valores 

gramaticais.  

▪ B3.5. Determinantes: tipoloxía e usos. 

▪ B3.6. Recoñecemento das diferenzas 
entre pronomes e determinantes. 

▪ 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. 

▪ 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). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL1B3.2.2. Identifica e explica os ▪ CCL 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

Relacións gramaticais. 

▪ B3.7. Adverbio: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

▪ B3.8. Preposicións, conxuncións e 
interxeccións: tipoloxía e valores 

gramaticais. 

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). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ 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). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ 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). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ 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). 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ B3.9. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas sintácticas 
simples e complexas. Conexións 

lóxicas e semánticas 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. 

▪ LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura 
sintáctica da oración simple, 
explicando a relación entre os grupos 

de palabras. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL1B3.3.2. Recoñece as oracións 
activas, pasivas, impersoais e medias, 
contrastando as diferenzas entre elas 
en función da intención comunicativa 

do texto en que aparecen. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 

▪ SUPRIMIDO ▪ SUPRIMIDO 

▪ B3.10. Observación, reflexión e 
explicación das formas de 

organización textual. 

▪ B3.4. Recoñecer os trazos propios das 
tipoloxías textuais identificando a súa 

estrutura e os trazos lingüísticos máis 
importantes en relación coa intención 

comunicativa. 

▪ LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os 
trazos estruturais e lingüísticos dos 

textos narrativos, descritivos, 

expositivos e argumentativos. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ B3.11. Recoñecemento e explicación 
das propiedades textuais. Os seus 

procedementos. Modalidade. 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos 
adquiridos para a elaboración de 
discursos orais ou escritos con 

adecuada coherencia e cohesión. 

▪ LCL1B3.5.1. Incorpora os 
procedementos de cohesión textual na 

súa propia produción oral e escrita. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e 
interpreta as formas gramaticais que 
fan referencia ao contexto temporal e 
espacial, e aos participantes na 

comunicación. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL1B3.5.3. Valora os recursos 
expresivos empregados polo emisor 
dun texto en función da súa intención 
comunicativa e do resto dos 
elementos da situación comunicativa, 

diferenciando e explicando as marcas 
de obxectividade e de subxectividade, 
e os procedementos gramaticais de 

inclusión do emisor no texto. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CSC 

▪ B3.12. Procedementos para a ▪ B3.6. Coñecer e manexar fontes de ▪ LCL1B3.6.1. Coñece e consulta fontes ▪ CD 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

obtención, o tratamento e a avaliación 
da información procedente de fontes 

impresas e dixitais. Educación para o 
uso, o tratamento e a produción de 

información. 

información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas sobre o uso correcto 

da lingua e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

de información impresa ou dixital para 
resolver dúbidas sobre o uso correcto 

da lingua e para avanzar na 

aprendizaxe autónoma. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

▪ B3.15. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no 
centro, e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

▪ B3.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras presentes no 
centro, e relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

▪ LCL1B3.9.1. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, obras de teatro, etc.) 
nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B3.16. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre as 

linguas para desenvolver unha 

competencia comunicativa integrada. 

▪ B3.10. 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. 

▪ LCL1B3.10.1. 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. 

▪ 75% 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

Bloque 4. Educación literaria  

▪ B4.1. Estudo das obras máis 
representativas da literatura española 
desde a Idade Media ata o século 
XVII, a través da lectura e a análise de 

fragmentos e obras significativas. 

MODIFICADO 

▪ B4.1. Realizar o estudo das obras 
máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o 
século XVII a través da lectura e a 

análise de fragmentos e obras 

significativas. 

MODIFICADO 

▪ LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos 
e obras significativas desde a Idade 

Media ao século XVII 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ CCEC 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou obras 
completas significativas desde a Idade 
Media ao século XVII, identificando as 
súas características temáticas e 
formais en relación co contexto, o 

▪ B4.2. Ler e analizar fragmentos ou 
obras completas significativas desde a 
Idade Media ao século XVII, 
identificando as súas características 
temáticas e formais en relación co 

▪ 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. 

▪ CAA 
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º de bacharelato  

Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

movemento, o xénero ao que pertence 
e a obra do/da autora, e constatando 

a evolución histórica de temas e 

formas. 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
de lectura e aprecio pola literatura 
como fonte de pracer e de 
coñecemento doutros mundos, 

tempos e culturas. 

contexto, o movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra do/da autor/a, e 

constatando a evolución histórica de 

temas e formas. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

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

evolución de temas e formas 

▪ . 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ B4.3. Desenvolvemento da autonomía 
lectora e aprecio pola literatura como 
fonte de pracer e de coñecemento 

doutros mundos, tempos e culturas. 

▪ B4.4. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras significativas 
desde a Idade Media ao século XVII, 
detectando as ideas que manifestan a 

relación da obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. Reflexión 
e superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

 

MODIFICADO 

▪ B4.3. Interpretar criticamente 
fragmentos ou obras significativas 
desde a Idade Media ao século XVII, 
detectando as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto 

histórico, artístico e cultural. 

 

 

 

 

 

MODIFICADO 

▪ LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente 
fragmentos ou obras significativas 

desde a Idade Media ao século XVII. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ CCEC 

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

contexto histórico, artístico e cultural. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ B4.5. Planificación e elaboración de 
traballos educativo escritos ou 
presentacións sobre a literatura desde 
a Idade Media ata o século XVII 

obtendo a información de fontes 
diversas e achegando un xuízo crítico 

persoal e argumentado con rigor. 

▪ B4.6. Composición de textos escritos 
con intención literaria e conciencia de 

estilo. 

 

MODIFICADO 

▪ B4.4. Planificar e elaborar textos de 
intención literaria, traballos de 
investigación escritos ou 
presentacións sobre temas, obras ou 

autores/as da literatura desde a Idade 
Media ata o século XVII, obtendo a 
información de fontes diversas e 
achegando un xuízo crítico persoal e 

argumentado con rigor. 

 

 

MODIFICADO 

▪ LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración 
de traballos de investigación escritos 
ou presentacións sobre temas, obras 
ou autores/as da literatura desde a 

Idade Media ata o século XVII. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ ( ra) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ CSIEE 

▪ LCL1B4.4.2. Obtén a información de 

fontes diversas. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (tc) 

▪ CD 

▪ LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o 

seu propio xuízo crítico. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, 

subir ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a 

nota mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas 

primeiras avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de 

contidos e competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase 
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na forma de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado 

e que deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado 

que se establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias 

académicas. Este procedemento non exclúe outras posibilidades de 

superación da materia coma o exame final presencial ou as probas 

extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

permita. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Lengua y Literatura 1 de BACHILLERATO Serie 

Comenta  da editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de 

elementos que poidan favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por 

exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos básicos 
da información recollida neste documento a través das plataformas 
que se están utilizando para o desenvolvemento do proceso de 
ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

 Técnicas de expresión oral e escrita 

1º de ESO 

 

 

Obxectivos 

 

Contidos 

 

Criterios de avaliación 

 

Estándares de 

Aprendizaxe Grao 
mínimo 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

 

h 

m 

B1.1. Escoita activa e 

observación das normas 

básicas que favorecen a 

comunicación. 

B1.1. Escoitar de forma activa 

e comprender o sentido 

global de textos orais. 

▪ LCLB1.1.1. Recoñece e asume 
as regras de interacción, 
intervención e cortesía que 
regulan os debates e calquera 

intercambio comunicativo oral. 

▪  50 % 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

 

 

CCL 

CSC 

a 

d 

g 

B1.2. Participación en debates, 

coloquios e conversas 

espontáneas respectando 

as normas básicas de 

interacción, intervención e 

cortesía que regulan estas 

prácticas orais. 

B1.2. Valorar a importancia da 

conversa na vida social 

practicando actos de fala 

(contando, describindo, 

opinando, dialogando, etc.), 

en situacións comunicativas 

propias da actividade 

escolar. 

LCLB1.2.1.  Intervén  en actos 

comunicativos orais e valora 

a súa participación. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (ra) 

 

CCL 

CSIEE 

h B1.3. Coñecemento e uso 

progresivamente autónomo 

das estratexias necesarias 

para a produción e a 

avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non 

verbais. 

B1.3. Recoñecer, interpretar e 

avaliar progresivamente a 

claridade expositiva, a 

adecuación, a coherencia e 

a cohesión do contido das 

producións orais propias e 

alleas, así como os 

aspectos prosódicos e os 

elementos non verbais 

(acenos, movementos, 

ollada, etc.). 

LCLB1.3.1. Coñece o proceso 

de produción de discursos 

orais valorando a claridade 

expositiva, a adecuación, a 

coherencia do discurso e a 

cohesión dos contidos. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

(tc) 

 

 

CCL 

CAA 
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LCLB1.3.2. Recoñece a 

importancia dos aspectos 

prosódicos, da linguaxe non 

verbal, da xestión de 

tempos e do emprego de 

axudas audiovisuais en 

calquera tipo de discurso. 

▪ 25% 

▪ O 

(ra) 

 

CD 

 

 

   LCLB1.3.3.  Recoñece  os erros 
da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para 

melloralas.  

▪ 50 % 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

 

 

CAA 

g 

h 

B1.4. Coñecemento, uso e 

aplicación das estratexias 

necesarias para falar en 

público: planificación do 

discurso, prácticas orais 

formais e informais, e 

avaliación progresiva. 

B1.4. Aprender a falar en 

público, en situacións 

formais   e   informais,   de 

xeito individual ou en grupo. 

LCLB1.4.1.                   Realiza 
presentacións orais. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (po) 

 

CCL 

a 

d 

h 

m 

B1.5. Creación de textos orais 

que reproduzan situacións 

reais ou   

imaxinarias         de 

comunicación. 

 

MODIFICADO 

B1.5. Reproducir situacións 

reais ou imaxinarias de 

comunicación   potenciando 

o  desenvolvemento 

progresivo das habilidades 

sociais, a expresión verbal 

e non     verbal,     e     a 

representación de 

realidades, sentimentos e 

emocións. 

LCLB1.5.1. Dramatiza e 

improvisa   situacións   reais 

ou imaxinarias         de 

comunicación. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

 

CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

h 

n 

B2.1. Lectura, comprensión, 

interpretación e valoración 

de textos escritos de ámbito 

persoal, educativo ou 

escolar, e de ámbito social. 

B2.1. Ler, comprender, 

interpretar e valorar textos 

en diferentes formatos e 

soportes. 

LCLB2.1.1. Retén información 

e recoñece a idea principal 

e as ideas secundarias, 

comprendendo as relacións 

entre elas. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ (p) 

 

CCL 
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LCLB2.1.2. Entende 

instrucións escritas de certa 

complexidade que lle 

permiten desenvolverse en 

situacións da vida cotiá e 

nos procesos de 

aprendizaxe. 

▪ 75% 

▪ O 

(ra) 

CCL 

LCLB2.1.3. Interpreta,  explica 

e deduce a información 

dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, 

etc. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

 

CMCCT 

b 

e 

h 

B2.2. Utilización 
progresivamente autónoma 

da biblioteca escolar e das 

tecnoloxías  da  información 

e da comunicación como 

fonte de obtención de 

información. Educación para 

o uso, o tratamento e a 

produción de información. 

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

noutras fontes, en papel ou 

dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes 

de información integrando 

os coñecementos 

adquiridos nos seus 

discursos orais ou escritos. 

▪ 25% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (tc) 

 

 

CD 

LCLB2.2.2. Coñece e manexa 

habitualmente dicionarios 

impresos   ou   en   versión 

dixital. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

 

CD 

 

     
LCLB2.2.3. Coñece o 

funcionamento de 

bibliotecas (escolares, 

locais, etc.) e de bibliotecas 

dixitais, e é capaz de 

solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (p) 

 

 

CD 
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g 

h 

B2.3. Coñecemento e uso das 

técnicas e estratexias para 

a produción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización da 

información, redacción e 

revisión do texto. A escritura 

como proceso. 

B2.3. Aplicar progresivamente 

as estratexias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes e 

cohesionados. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar os 

seus escritos (esquemas, 

árbores, mapas conceptuais 

etc.) e redacta borradores 

de escritura. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (tc) 

 

CSIE 

h 

l 

B2.4. Produción de textos 

escritos relacionados co 

ámbito persoal, co 

educativo ou escolar e co 

social. 

MODIFICADO 

B2.5. Produción de textos 

escritos e narrativos, 

descritivos, instrutivos, 

expositivos  e escritura de 

textos dialogados. 

MODIFICADO 

B2.4. Escribir textos en 

diferentes soportes e 

formatos, en relación co 

ámbito de uso. 

LCLB2.4.1. Escribe textos 

propios do ámbito persoal e 

familiar, escolar ou 

educativo e social, imitando 

textos modelo. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

CCL 

LCLB2.4.2. Escribe textos 

narrativos, descritivos e 

instrutivos, expositivos,  e 

dialogados, imitando textos 

modelo. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

MODIFICADO 

CCL 

LCLB2.4.3. Realiza esquemas 

e mapas, e explica por 

escrito o significado dos 

elementos visuais que 

poden aparecer nos textos. 

▪ nos textos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

CMCCT 

CD 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: I.E.S. FERNANDO BLANCO 
CURSO: 1º DE ESO 

MATERIA: TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL E 
ESCRITA 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

En canto á recuperación de avaliacións suspensas, ao ter superado todos os 

alumnos a materia dos  dous primeiros trimestres, non é necesario determinar 

ningún modelo de recuperación. 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, 

subir ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ningún alumno terá que acudir a esta convocatoria. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

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

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia.  

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos básicos 
da información recollida neste documento a través das plataformas 
que se están utilizando para o desenvolvemento do proceso de 
ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Escoita activa e 
observación das normas 

básicas que favorecen a 

comunicación. 

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

textos orais. 

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

intervención e cortesía que 
regulan os debates e calquera 

intercambio comunicativo oral. 

▪ 50 % 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.2. Participación en 
debates, coloquios e 
conversas espontáneas 
respectando as normas 

básicas de interacción, 
intervención e cortesía que 

regulan estas prácticas orais. 

▪ B1.2. Valorar a importancia da 
conversa na vida social 
practicando actos de fala 
(contando, describindo, 

opinando, dialogando, etc.), en 
situacións comunicativas propias 

da actividade escolar. 

▪ LCLB1.2.1. Intervén en actos 
comunicativos orais e valora a 

súa participación. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ h ▪ B1.3. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo 
das estratexias necesarias 
para a produción e a 
avaliación de textos orais. 

Aspectos verbais e non 

verbais. 

▪ B1.3. Recoñecer, interpretar e 
avaliar progresivamente a 
claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia e a 
cohesión do contido das 

producións orais propias e 
alleas, así como os aspectos 
prosódicos e os elementos non 
verbais (acenos, movementos, 

ollada, etc.). 

▪ LCLB1.3.1. Coñece o proceso de 
produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, 
a adecuación, a coherencia do 
discurso e a cohesión dos 

contidos.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ LCLB1.3.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 
verbal, da xestión de tempos e 

do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de 

discurso. 

▪ 25% 

▪ O 

▪ CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ (ra) 

▪ LCLB1.3.3. Recoñece os erros 
da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para 

melloralas. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.4. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en 

público: planificación do 
discurso, prácticas orais 
formais e informais, e 

avaliación progresiva. 

▪ B1.4. Aprender a falar en 
público, en situacións formais e 
informais, de xeito individual ou 

en grupo. 

▪ LCLB1.4.1. Realiza 

presentacións orais.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (po) 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.5. Creación de textos orais 
que. reproduzan situacións 
reais ou imaxinarias de 

comunicación. 

 

MODIFICADO 

▪ B1.5. Reproducir situacións reais 
ou imaxinarias de comunicación 
potenciando o desenvolvemento 
progresivo das habilidades 
sociais, a expresión verbal e non 

verbal, e a representación de 
realidades, sentimentos e 

emocións. 

▪ LCLB1.5.1. Dramatiza e 
improvisa situacións reais ou 

imaxinarias de comunicación. 

▪ 25% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ CSC 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ h 

▪ n 

▪ B2.1. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos escritos de ámbito 
persoal, educativo ou escolar, 

e de ámbito social. 

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

diferentes formatos e soportes. 

▪ LCLB2.1.1. Retén información e 
recoñece a idea principal e as 
ideas secundarias, 
comprendendo as relacións entre 

elas. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ (p) 

 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. Entende instrucións 
escritas de certa complexidade 
que lle permiten desenvolverse 
en situacións da vida cotiá e nos 

procesos de aprendizaxe. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. Interpreta, explica e 
deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 

▪ CMCCT 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

mapas conceptuais, esquemas, 

etc. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.2. Utilización 
progresivamente autónoma da 
biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e 

da comunicación como fonte 
de obtención de información. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción de 

información. 

▪ B2.2. Procurar e manexar 
información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou 
dixital, para integrala nun 

proceso de aprendizaxe 

continua. 

▪ LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito 
autónomo, diversas fontes de 
información integrando os 
coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

▪ .25% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (tc) 

▪ CD 

▪ LCLB2.2.2. Coñece e manexa 
habitualmente dicionarios 

impresos ou en versión dixital. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CD 

▪ LCLB2.2.3. Coñece o 
funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz de 
solicitar autonomamente libros, 

vídeos, etc. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (p) 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.3. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias para a 

produción de textos escritos: 
planificación, obtención de 
datos, organización da 
información, redacción e 

revisión do texto. A escritura 

como proceso. 

▪ B2.3. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

▪ LCLB2.3.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os seus 

escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e 

redacta borradores de escritura. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (tc) 

▪ CSIE 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.4. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
relacionados co ámbito 
persoal, co educativo ou 

escolar e co social. 

▪ B2.5. Produción de textos 
escritos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 

argumentativos e escritura de 

▪ B2.4. Escribir textos en 
diferentes soportes e formatos, 

en relación co ámbito de uso.  

▪ LCLB2.4.1. Escribe textos 
propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e 

social, imitando textos modelo. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

textos dialogados. ▪ LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.4.3. Realiza esquemas e 
mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos visuais 

que poden aparecer nos textos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 

pronome, verbo,  

▪ B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor 
social e a necesidade de 
cinguirse a elas para 
conseguir unha comunicación 

eficaz. 

 

MODIFICADO 

▪ 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 coa excepción do 
adverbio, preposicións, 
conxuncións e interxeccións, e 

utiliza este coñecemento para 
corrixir erros de concordancia en 

textos propios e alleos. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

 

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e comeza a 
utilizar axeitadamente as formas 
verbais nas súas producións 

orais e escritas 

▪ 100% 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (pe) 

▪ (r) 

MODIFICADO 

▪ e 

▪ h 

▪ B3.3. Manexo de dicionarios e 
outras fontes de consulta en 
papel e formato dixital sobre o 

uso da lingua. 

▪ B3.2. Usar de forma efectiva os 
dicionarios e outras fontes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato dixital, para resolver 
dúbidas en relación ao manexo 

da lingua e para enriquecer o 

propio vocabulario. 

▪ LCLB3.2.1. Utiliza fontes 
variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver as súas 
dúbidas sobre o uso da lingua e 

para ampliar o seu vocabulario. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ CD 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 

mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais 

como léxicos. 

▪ B3.3. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia 

interna presentes nos textos, 
recoñecendo a súa función na 
organización do contido do 

discurso. 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores textuais 
(de adición, contraste e 

explicación) e os principais 
mecanismos de referencia 
interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e 

léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa 
función na organización do 

contido do texto. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da 
persoa que fala ou escribe. 
Expresión da obxectividade e 

da subxectividade a través 
das modalidades oracionais e 
as referencias internas ao 
emisor e ao receptor nos 

textos. 

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

ou escribe.  

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ O 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (pe) 

 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.6. Participación en 
proxectos (recensións sobre 

libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, 
tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 

e relacionados cos elementos 
transversais, evitando 

▪ B3.5. Participar en proxectos (, 
recensións sobre libros e 

películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 
presentes no centro docente, e 

relacionados cos elementos 
transversais, evitando 

▪ LCLB3.5.1. Participa en 
proxectos (, recensións sobre 

libros e películas, obras de 
teatro, etc.) nos que se utilizan 
varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 

▪ CCL 

▪ CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

MODIFICADO 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

 

MODIFICADO 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ 25% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.7. Recoñecemento da 
diversidade lingüística propia 

do ámbito persoal, social e 

mediático. 

▪ B3.6. Recoñecer e valorar a 
diversidade lingüística, con 

especial atención á realidade do 
centro docente e do ámbito 

social do alumnado. 

▪ LCLB3.6.1. Coñece e valora a 
diversidade lingüística do seu 

grupo, do centro docente e do 

seu ámbito social próximo. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.8. Identificación e 
progresiva utilización dos 

coñecementos sobre as 
linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa 

integrada. 

▪ B3.7. 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. 

▪ LCLB3.7.1. 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. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (pe) 

 

▪ CAA 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, 

e da literatura xuvenil, como 
fonte de pracer, de 
enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para 

lograr o desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

▪ 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. 

▪ LCLB4.1.1. Coñece e manexa 
habitualmente dicionarios 

impresos ou en versión dixital 

▪ 100% 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, 
e da literatura xuvenil, como 
fonte de pracer, de 
enriquecemento persoal e de 

coñecemento do mundo, para 
lograr o desenvolvemento dos 
seus propios gustos e 
intereses literarios, e a súa 

autonomía de lectura. 

▪ B4.2. 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. 

▪ LCLB4.2.1. Fala na clase dos 
libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e 

coas compañeiras. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

 

▪ CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ LCLB4.2.2. Dramatiza 
fragmentos literarios breves 
desenvolvendo progresivamente 
a expresión corporal como 
manifestación de sentimentos e 

emocións, respectando as 

producións das demais persoas. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (po) 

 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.2. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 

lectura de textos.  

 

MODIFICADO 

▪ B4.3. Redactar textos persoais 

de intención literaria.  

 

 

MODIFICADO 

▪ LCLB4.3.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 

partir de modelos dados. 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de 
analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ CSIE 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, 

subir ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a 

nota mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas 

primeiras avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de 

contidos e competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase 

na forma de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado 

e que deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado 

que se establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias 

académicas. Este procedemento non exclúe outras posibilidades de 

superación da materia coma o exame final presencial ou as probas 

extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

permita. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
Non procede. Neste nivel non hai alumnos coa materia pendente. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non procede. Neste nivel non hai alumnos coa materia pendente. 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Non procede. Neste nivel non hai alumnos coa materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Lengua y Literatura 1º ESO Serie Comenta  da 

editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de elementos que 

poidan favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos básicos 
da información recollida neste documento a través das plataformas 
que se están utilizando para o desenvolvemento do proceso de 
ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Comunicación escrita nos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais.  

▪ B2.2. Análise e comentario de 
textos escritos do ámbito 

educativo. 

▪ B2.1. Comprender e producir 
textos expositivos e 
argumentativos propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 

profesional ou empresarial, 
identificando a intención do 
emisor, resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e 

explicando o modo de 

organización.  

▪ LCL2B2.1.1. Comprende o 
sentido global de textos escritos 
de carácter expositivo e 
argumentativo propios dos 

ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
identificando a intención 
comunicativa do emisor e a súa 

idea principal.  

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

▪ CCL 

▪ LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo e 

argumentativo propios dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 
diferenciando as ideas principais 

e as secundarias. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

▪ LCL2B2.1.3. Analiza a estrutura 
de textos expositivos e 
argumentativos procedentes dos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 

identificando os tipos de 
conectores e organizadores da 

información textual. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCL2B2.1.4. Produce textos 
expositivos e argumentativos 

propios usando o rexistro 
adecuado á intención 
comunicativa, organizando os 
enunciados en secuencias 

lineais cohesionadas e 
respectando as normas 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

ortográficas e gramaticais, e 

revisa a súa produción escrita 

para mellorala. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. Planificación, realización, 
revisión e mellora de textos 

escritos de diferentes ámbitos 

sociais e educativos. 

▪ B2.2. Escribir textos expositivos 
e argumentativos propios do 

ámbito educativo con rigor, 
claridade e corrección, 
empregando argumentos 
adecuados e convincentes, e 

axustando a súa expresión á 
intención comunicativa e ao 
resto das condicións da situación 

comunicativa. 

▪ LCL2B2.2.1. Desenvolve por 
escrito un tema do currículo con 

rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, 
aplicando os coñecementos 
gramaticais e pragmáticos, para 

mellorar a expresión escrita. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL2B2.2.2. Nas súas 
producións escritas axusta a súa 
expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, 

ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, xénero textual, etc), 
empregando os recursos 
expresivos propios do rexistro 

formal e evitando o uso de 

coloquialismos. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Comunicación escrita nos 
ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial: 

elementos; xéneros textuais.  

▪ B2.2. Análise e comentario de 
textos escritos do ámbito 

educativo. 

 

▪ B2.4. Analizar textos escritos 
argumentativos e expositivos 
propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou 

empresarial, identificando os 
seus trazos formais 
característicos e relacionando as 
súas características expresivas 

coa intención comunicativa e co 
resto dos elementos da situación 

comunicativa. 

▪ LCL2B2.4.1. Describe os trazos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos e pragmático-
textuais presentes nun texto 

expositivo ou argumentativo 
procedente dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, 

utilizando a terminoloxía 
gramatical adecuada e pondo de 
manifesto a súa relación coa 
intención comunicativa do 

emisor e cos trazos propios do 

xénero textual. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL2B2.4.2. Recoñece, describe 
e utiliza os recursos gramaticais 
(substitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estruturas sintácticas, 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

correlación temporal, etc.) e 

léxico-semánticos (substitución 
por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteracións 
léxicas, etc.) que proporcionan 

cohesión aos textos escritos. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ LCL2B2.4.3. Recoñece e explica 
os procedementos de cita (estilo 

directo, indirecto ou indirecto 
libre, e cita encuberta) presentes 
en textos expositivos e 
argumentativos, así como a súa 

función no texto.  

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ d 

▪ e 

▪ B3.1. Análise e explicación do 
léxico castelán e dos 

procedementos de formación. 

▪ B3.1. Recoñecer e explicar o 
proceso de formación das 
palabras en español, aplicando 

os coñecementos adquiridos 
para a mellora, a comprensión e 
o enriquecemento do 

vocabulario activo. 

▪ LCL2B3.1.1. Explica os 
procedementos de formación 
das palabras diferenciando entre 

raíz e afixos, e explicando o seu 

significado. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.1.2. Recoñece e explica 
a procedencia grecolatina de 

grande parte do léxico español e 
valora o seu coñecemento para a 
dedución do significado de 

palabras descoñecidas. 

▪ 50% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.2. Substantivo: 
caracterización morfolóxica, 

sintáctica e semántica. 

▪ B3.3. Adxectivo: caracterización 
morfolóxica, sintáctica e 

semántica. 

▪ B3.4. Verbo: flexión verbal; 

perífrase verbal. 

▪ B3.5. Pronome: tipoloxía e 

valores gramaticais.  

▪ B3.6. Determinantes: tipoloxía e 

usos. 

▪ B3.7. Recoñecemento das 

diferenzas entre pronomes e 
determinantes: relacións 

gramaticais. 

▪ B3.2. Recoñecer e identificar os 
trazos característicos das 
categorías gramaticais, e 

explicar os seus usos e valores 

nos textos. 

▪ LCL2B3.2.1. Identifica e explica 
os usos e os valores das 
categorías gramaticais, en 

relación coa intención 
comunicativa do emisor, coa 
tipoloxía textual seleccionada e 
con outros compoñentes da 

situación comunicativa 

(audiencia e contexto).  

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico 
e a terminoloxía adecuados en 
contextos comunicativos que 
esixen un uso formal e 

▪ CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

▪ B3.8. Adverbio: tipoloxía e 

valores gramaticais. 

▪ B3.9. Preposicións, conxuncións 

e interxeccións: tipoloxía e 

valores gramaticais. 

especializado da lingua, evitando 

o uso de coloquialismos, 

imprecisións ou expresións clixé. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.10. Observación, reflexión e 
explicación do significado das 

palabras. Denotación e 

connotación. 

▪ B3.3. Identificar e explicar os 
niveis de significado das 

palabras ou expresións en 
función da intención 
comunicativa do discurso oral ou 

escrito en que aparecen. 

▪ LCL2B3.3.1. Explica con 
propiedade o significado de 

palabras ou expresións, 
diferenciando o seu uso 
denotativo e connotativo, e 
relacionándoo coa intención 

comunicativa do emisor. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza 
e interpreta as relacións 
semánticas entre as palabras 
(sinonimia, antonimia, 

hiperonimia, polisemia e 
homonimia) como procedemento 

de cohesión textual. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas 
sintácticas simples e complexas. 
Conexións lóxicas e semánticas 

nos textos. 

▪ B3.4. Observar, reflexionar e 
explicar as estruturas sintácticas 
dun texto, sinalando as 
conexións lóxicas e semánticas 

que se establecen entre elas. 

▪ LCL2B3.4.1. Recoñece as 
estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de 
significado que establecen co 

verbo da oración principal, 
empregando a terminoloxía 

gramatical adecuada. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ d 

▪ e 

▪ B3.11. Observación, reflexión e 
explicación das estruturas 

sintácticas simples e complexas. 
Conexións lóxicas e semánticas 

nos textos. 

▪ B3.12. Observación, reflexión e 
explicación das formas de 
organización textual de textos 

procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidade. 

▪ B3.5. Aplicar os coñecementos 
sobre estruturas sintácticas dos 

enunciados para a realización, a 
autoavaliación e a mellora de 
textos orais e escritos, tomando 
conciencia da importancia do 

coñecemento gramatical para o 

uso correcto da lingua. 

▪ LCL2B3.5.1. Enriquece os seus 
textos orais e escritos 

incorporando estruturas 
sintácticas variadas e aplicando 
os coñecementos adquiridos 
para a revisión e a mellora 

destes. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.5.2. Aplica os 
coñecementos adquiridos sobre 
as estruturas sintácticas dos 

▪ CSIEE 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

enunciados para a realización, 

autoavaliación e mellora dos 
propios textos orais e escritos, 
tomando conciencia da 
importancia do coñecemento 

gramatical para o uso correcto da 

lingua. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ d 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.13. Identificación e uso dos 
recursos expresivos que marcan 

a obxectividade e a 

subxectividade. 

▪ B3.14. Observación, reflexión e 
explicación da deíxe temporal, 

espacial e persoal. 

▪ B3.6. Aplicar os coñecementos 
sobre o funcionamento da lingua 

á comprensión, á análise e ao 
comentario de textos de distinto 
tipo procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias 

deícticas temporais, espaciais e 
persoais, e procedementos de 
cita) coa intención comunicativa 
do emisor e o resto dos 

elementos da situación 

comunicativa. 

▪ LCL2B3.6.1. Recoñece, analiza 
e explica as características 

lingüísticas e os recursos 
expresivos de textos 
procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos 
coa intención comunicativa do 
emisor e o resto dos elementos 

da situación comunicativa, e 
utilizando a análise para afondar 

na comprensión do texto. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.6.2. Aplica os 
coñecementos sobre o 
funcionamento da lingua á 

comprensión, á análise e ao 
comentario de textos de distinto 
tipo procedentes dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 

profesional e empresarial, 
relacionando os usos lingüísticos 
(marcas de obxectividade e 
subxectividade; referencias 

deícticas temporais, espaciais e 
persoais, e procedementos de 
cita) coa intención comunicativa 
do emisor e o resto dos 

elementos da situación 

comunicativa. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CSIEE 

▪ LCL2B3.6.3. Recoñece e explica 
os procedementos de inclusión 

do emisor e do receptor no texto. 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ LCL2B3.6.4. Recoñece e explica 
as referencias deícticas, 
temporais, espaciais e persoais 

nos textos. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.6.5. Recoñece, explica 
e utiliza os procedementos de 

cita. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ LCL2B3.6.6. Revisa textos 
escritos propios e alleos, 
recoñecendo e explicando as 
súas incorreccións 

(concordancias, réxime verbal, 
ambigüidades sintácticas, 
coloquialismos, etc.), con 
criterios gramaticais e 

terminoloxía apropiada, co 
obxecto de mellorar a expresión 
escrita e avanzar na aprendizaxe 

autónoma. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (ra) 

 

▪ CAA 

▪ e ▪ B3.12. Observación, reflexión e 
explicación das formas de 
organización textual de textos 
procedentes de diferentes 

ámbitos. Intertextualidade. 

▪ B3.13. Identificación e uso dos 
recursos expresivos que marcan 

a obxectividade e a 

subxectividade. 

▪ B3.14. Observación, reflexión e 
explicación da deíxe temporal, 

espacial e persoal. 

▪ B3.7. Explicar a forma de 
organización interna dos textos 

expositivos e argumentativos. 

▪ LCL2B3.7.1. Recoñece, explica 
e utiliza en textos propios e 
alleos as formas de estruturar os 
textos expositivos e 

argumentativos. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.17. Identificación e 
progresiva utilización dos 
coñecementos sobre as linguas 

para desenvolver unha 
competencia comunicativa 

integrada. 

▪ B3.11. 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 

▪ LCL2B3.11.1. 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 

▪ CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

de textos. das outras. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ B4.1. Estudo cronolóxico das 
obras máis representativas da 
literatura en español do século 

XX ata os nosos días. 

▪ B4.1. Coñecer os aspectos 
temáticos e formais dos 
principais movementos literarios 
do século XX ata os nosos días, 
así como os autores e obras 

máis significativos. 

▪ LCL2B4.1.1. Desenvolve por 
escrito con coherencia e 
corrección as características 
temáticas e formais dos 
principais movementos do 

século XX ata os nosos días, 
mencionando os autores e obras 

máis representativas. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ c 

▪ B4.2. Análise de fragmentos ou 
obras significativas do século XX 

ata os nosos días. 

▪ B4.2. Ler e analizar textos 
literarios representativos da 
historia da literatura do século 
XX ata os nosos días, 

identificando as 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. 

▪ LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios ou, de ser o caso, de 
obras completas do século XX 
ata os nosos días, relacionando 

o contido e as formas de 
expresión coa traxectoria e o 
estilo do/da seu/súa autor/a, o 
seu xénero e o movemento 

literario ao que pertence. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ LCL2B4.2.2. Compara textos de 
diferentes épocas, e describe a 

evolución de temas e formas. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ m 

▪ B4.3. Interpretación crítica de 
fragmentos ou obras 

significativas do século XX ata os 
nosos días. Reflexión e 
superación de estereotipos de 

xénero, clase, crenzas, etc. 

▪ B4.3. Interpretar de xeito crítico 
fragmentos ou obras da literatura 

do século XX ata os nosos días, 
recoñecendo as ideas que 
manifestan a relación da obra co 
seu contexto histórico, artístico e 

cultural. 

▪ LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito 
crítico fragmentos ou obras 

completas significativos da 
literatura do século XX ata os 
nosos días, recoñecendo as 
ideas que manifestan a relación 

da obra co seu contexto 

histórico, artístico e cultural. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CSC 

▪ g ▪ B4.4. Planificación e elaboración 
de traballos educativos escritos 

ou presentacións sobre temas, 
obras ou autores/as da literatura 

▪ B4.4. Desenvolver por escrito un 
tema da historia da literatura do 

século XX ata os nosos días, 
expondo as ideas con rigor, 

▪ LCL2B4.4.1. Desenvolve por 
escrito un tema da historia da 

literatura do século XX ata os 
nosos días, expondo as ideas 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos 

Competencias 
clave 

do século XX ata os nosos días. claridade e coherencia, e 

achegando unha visión persoal. 

con rigor, claridade, coherencia e 

corrección, e achegando unha 

visión persoal. 

▪ 100 

▪ PE 

▪ (pe) 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo prestarán especial atención á 

preparación das probas de acceso á universidade. Terán sempre un carácter 

curricular, pero tratarase de implementar o deseño de traballos que favorezan 

un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que contribúa, na medida 

do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo nunha situación tan 

complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira en ningún caso será avaliado de 

xeito que redunde en perda de cualificación. En reunión de 

departamento determinouse que o alumnado poderá, durante este 

terceiro período do ano académico, subir ata 2 puntos a cualificación 

media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a nota 

mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas primeiras 

avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de contidos e 

competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase na forma de 

boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que 

deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado que se 

establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias académicas. 

Este procedemento non exclúe outras posibilidades de superación da 

materia coma o exame final presencial ou as probas extraordinarias de 

setembro, no caso de que a situación sanitaria os permita. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Para a avaliación dos alumnos que teñan suspensa a materia do curso anterior, 
aplícanse os criterios de avaliación recollidos no punto 8.2.3.1 da programación 
didáctica, considerando contidos mínimos os que se enuncian no apartado 
8.2.3.5. 
Na programación LOMCE do departamento indícase que se ofrecerá ao 
alumnado que teña pendente a área de Lingua Castelá e Literatura dúas 
posibilidades de recuperación: examinarse de toda a materia na convocatoria 
final de curso (abril/ maio) ou repartir a materia en dous parciais, un a celebrar 
no mes de febreiro e outro no mes de abril/maio. No caso de superarse o 
primeiro, a materia do mesmo quedaría excluída da convocatoria de abril/maio. 
Todos os alumnos se acolleron á segunda das opcións. 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
terase en conta ese resultado e o que obteñan no traballo que substitúe á 
segunda convocatoria.  
No caso dos alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da 
proba, só se terá en conta o resultado que obteñan na segunda convocatoria, 
que versará sobre a totalidade da materia. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
farase unha media aritmética entre este resultado e o que obteñan no traballo 
que substitúe a segunda convocatoria.  
Os alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
recibirán a cualificación que obteñan no traballo que substitúe a segunda 
convocatoria. 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O procedemento para a superación da materia pendente de cursos anteriores 

será o mesmo que para a recuperación de avaliacións suspensas: a elaboración 

de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que deberán ser 

elaborados con corrección nun prazo determinado que se establecerá segundo o 

desenvolvemento das circunstancias académicas. Este procedemento non exclúe 

outras posibilidades de superación da materia coma o exame final presencial ou 

as probas extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

permita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal, orientadas ao afianzamento de 
aprendizaxes e á preparación das probas de acceso á universidade. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Aínda que o 3º trimestre se dedicou principalmente ao repaso e reforzo das 

aprendizaxes dos dous primeiros períodos do ano académico, introducíronse 

os contidos novos que faltaban para completar o currículum. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado farase a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. A vía de comunicación principal será a aula 

virtual. 

A través da acción tutorial farase un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o caderno de materiais que se lle proporcionou ao alumnado a 

principios de curso, pero darase cabida a todo tipo de elementos que poidan 

favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos 
básicos da información recollida neste documento a través das 
plataformas que se están utilizando para o desenvolvemento do 
proceso de ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

       Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar  

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. Comprensión, 
interpretación e valoración de 

textos orais en relación co 
ámbito de uso: ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e social.  

▪ 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 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ AeC. 

▪ (ra) 

▪ (po) 

 

▪ CCL 

▪ LCLB1.1.2. Retén información 
relevante e extrae informacións 

concretas. 

▪ 50% 

▪ O 

▪  (ra) 

▪ CCL 

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

xerarquía dada. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.2. Comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos orais en relación coa súa 
finalidade: textos narrativos, 

descritivos, instrutivos, 
expositivos e textos 

argumentativos. Diálogo. 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ O 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (ra) 

 

▪ LCLB1.2.2. Retén información 
relevante e extrae informacións 

concretas.  

▪ 75% 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB1.2.3. Utiliza 
progresivamente os 
instrumentos adecuados para 
localizar o significado de 
palabras ou enunciados 

descoñecidos (demanda 
axuda, procura en dicionarios, 
lembra o contexto en que 

aparece, etc.). 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

 

 

 

▪ CAA 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (ra) 

(tc) 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.3. Escoita activa e 
cumprimento das normas 
básicas que favorecen a 

comunicación. 

▪ 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. 

▪ 50% 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ h ▪ B1.4. Coñecemento e uso 
progresivamente autónomo das 
estratexias necesarias para a 
produción e a avaliación de 

textos orais. Aspectos verbais e 

non verbais. 

▪ 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.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CSIE 

▪ LCLB1.4.2. Recoñece a 
importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non 
verbal e da xestión de tempos, 

e o emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo 

de discurso. 

▪ 70% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CD 

▪ LCLB1.4.3. Recoñece os erros 
da produción oral propia e allea 
a partir da práctica habitual da 

avaliación e autoavaliación, e 
propón solucións para 

melloralas. 

▪ 100% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.5. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias 
necesarias para falar en público: 

planificación do discurso, 
prácticas orais formais e 
informais, e avaliación 

progresiva. 

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

en grupo. 

▪ LCLB1.5.1. Realiza 

presentacións orais.  

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.2. Realiza 
intervencións non planificadas 
dentro da aula, analizando e 

comparando as similitudes e as 

▪ CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

diferenzas entre discursos 

formais e espontáneos. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

▪  

▪ LCLB1.5.3. Incorpora 
progresivamente palabras 

propias do nivel formal da 

lingua nas súas prácticas orais. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ LCLB1.5.4. Pronuncia con 
corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa 
mensaxe á finalidade da 

práctica oral. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ B1.6. Participación en debates, 
coloquios e conversas 
espontáneas respectando as 
normas básicas de interacción, 

intervención e cortesía que 

regulan estas prácticas orais. 

▪ B1.7. Creación de textos orais e 

audiovisuais que reproduzan 
situacións reais ou imaxinarias 

de comunicación. 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ AeC 

▪ (po) 

▪ (ra) 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (po) 

▪ (ra) 

 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e estratexias necesarias 
para a comprensión de textos 

escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de 
lectura comprensiva e crítica de 

textos. 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de 
lectura en función do obxectivo 

e o tipo de texto. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.2. Comprende o 
significado das palabras 

propias de nivel formal da 
lingua e incorpóraas ao seu 

repertorio léxico. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.3. Relaciona a 
información explícita e implícita 
dun texto, e pona en relación 

co contexto. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.1.4. Deduce a idea 
principal dun texto e recoñece 
as ideas secundarias, 
comprendendo as relacións 

que se establecen entre elas.  

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ (pe) 

▪ (po) 

 

▪ CCL 

▪ LCLB2.1.5. Fai inferencias e 
hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto que 

conteña diferentes matices 
semánticos e que favorezan a 
construción do significado 

▪ CMCCT 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

global e a avaliación crítica. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ AeC 

▪ (ra) 

▪ b 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.2. Lectura, comprensión e 
interpretación de textos 

narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 

argumentativos. 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.2.2. Interpreta, explica e 
deduce a información dada en 

diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 

conceptuais, esquemas, etc. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.3. Utilización 
progresivamente autónoma da 
biblioteca escolar e das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de 

obtención de información. 
Educación para o uso, o 
tratamento e a produción de 

información. 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CD 

▪ LCLB2.3.2. Coñece o 
funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de 
bibliotecas dixitais, e é capaz 
de solicitar autonomamente 

libros, vídeos, etc. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CD 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.4. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias para a 
produción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, 

organización da información, 
redacción e revisión do texto. A 

▪ B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para 
producir textos adecuados, 

coherentes e cohesionados. 

▪ LCLB2.4.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, 
mapas conceptuais etc.) e 

redacta borradores de 

escritura. 

▪ CSIE 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

escritura como proceso. ▪ 75% 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ LCLB2.4.2. Escribe textos 
usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con 
claridade, enlazando 

enunciados en secuencias 
lineais cohesionadas e 
respectando as normas 

gramaticais e ortográficas. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p)  

▪ CCL 

▪ e 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.5. Produción de textos 
escritos e audiovisuais 
relacionados co ámbito persoal, 

educativo ou escolar, e social. 

▪ B2.6. Produción de textos 

escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, e escritura de 

textos dialogados. 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados, 

imitando textos modelo. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.5.3. Realiza esquemas 
e mapas, e explica por escrito o 

significado dos elementos 
visuais que poden aparecer 

nos textos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais: substantivo, 

adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, 

▪ 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 

▪ LCLB3.1.1. Recoñece e explica 
o uso das categorías 
gramaticais nos textos, e utiliza 

este coñecemento para corrixir 
erros de concordancia en 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

preposición, conxunción e 

interxección. 

▪ B3.2. Coñecemento, uso e 
valoración das normas 
ortográficas e gramaticais, 

recoñecendo o seu valor social e 
a necesidade de cinguirse a elas 
para conseguir unha 

comunicación eficaz. 

a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e 

alleos. 

textos propios e alleos. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.1.3. Coñece e utiliza 
adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións 

orais e escritas. 

▪ 100% 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ CCL 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Comprensión e 
interpretación dos compoñentes 
do significado das palabras: 

denotación e connotación.  

▪ B3.2. Comprender o significado 
das palabras en toda a súa 
extensión para recoñecer e 
diferenciar os usos obxectivos 

dos subxectivos. 

▪ LCLB3.2.1. Diferencia os 
compoñentes denotativos e 
connotativos no significado das 
palabras dentro dunha frase ou 

un texto oral ou escrito. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.4. Coñecemento reflexivo das 
relacións semánticas que se 

establecen entre as palabras. 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ CCL 

 

 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ h ▪ B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores 
textuais e dos principais 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticais como 

léxicos. 

▪ B3.5. Identificar os conectores 
textuais e os principais 
mecanismos de referencia 
interna presentes nos textos, 
recoñecendo a súa función na 

organización do contido do 

discurso. 

▪ LCLB3.5.1. Recoñece, usa e 
explica os conectores textuais 
(de adición, contraste e 
explicación) e os principais 
mecanismos de referencia 

interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e 
léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e 

hiperónimos), e valora a súa 
función na organización do 

contido do texto. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ B3.7. Recoñecemento, uso e 
explicación dos recursos de 
modalización en función da 

persoa que fala ou escribe. 
Expresión da obxectividade e a 
subxectividade a través das 
modalidades oracionais e as 

referencias internas ao emisor e 

ao receptor nos textos. 

▪ B3.6. Identificar a intención 
comunicativa da persoa que fala 

ou escribe.  

▪ LCLB3.6.1. Explica a diferenza 
significativa que implica o uso 

dos tempos e modos verbais. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ CCL 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.8. Participación en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

▪ B3.7. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 

recensións sobre libros e 
películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras 

presentes no centro docente, e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

▪ LCLB3.7.1. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensións sobre libros 
e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ a 

▪ h 

▪ i 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B3.9. Recoñecemento da 
diversidade lingüística propia do 

ámbito persoal, social e 

mediático. 

▪ 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. 

▪ 100% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CSC 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.10. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos 

sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia 

comunicativa integrada. 

▪ 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. 

▪ CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte 
de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

▪ 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. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil como fonte 
de pracer, de enriquecemento 
persoal e de coñecemento do 

mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 
literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

▪ 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.). 

▪ 50% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CCEC 

SUPRIMIDO SUPRIMIDO 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.1. Lectura libre de obras da 
literatura española e universal, e 
da literatura xuvenil, como fonte 
de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do 
mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus 
propios gustos e intereses 

literarios, e a súa autonomía de 

lectura. 

▪ 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. 

▪ 25% 

▪ O 

▪  (ra) 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ LCLB4.3.2. Le en voz alta 
modulando, a voz, apoiándose 
en elementos da comunicación 

non verbal e potenciando a 

expresividade verbal. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (po) 

▪  (ra) 

▪ CCL 

▪ h 

▪ l 

▪ B4.2. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 

▪ B4.4. Redactar textos persoais 
de intención literaria seguindo as 

▪ LCLB4.4.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 

▪ CCL 

▪ CCEC 
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 Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe Grao 

mínimo 
Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación  
 

Competencias 
clave 

▪ n lectura de textos, utilizando as 
convencións formais do xénero 

narrativo e con intención lúdica e 

creativa. 

 

MODIFICADO 

convencións do xénero, narrativo 

con intención lúdica e creativa. 

 

MODIFICADO 

partir de modelos dados 
seguindo as convencións do 

xénero narrativo, con intención 

lúdica e creativa. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

 

MODIFICADO 

▪ LCLB4.4.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como 

instrumento de comunicación 
capaz de analizar e regular os 

seus propios sentimentos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 13 DE 17 CENTRO: I.E.S FERNANDO BLANCO 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, 

subir ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a 

nota mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas 

primeiras avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de 

contidos e competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase 

na forma de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado 

e que deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado 

que se establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias 

académicas. Este procedemento non exclúe outras posibilidades de 

superación da materia coma o exame final presencial ou as probas 
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extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

permita. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Para a avaliación dos alumnos que teñan suspensa a materia do curso anterior, 
aplícanse os criterios de avaliación recollidos no punto 8.1.3.1 da programación 
didáctica, considerando contidos mínimos os que se enuncian no apartado 
8.1.3.5. 
Na programación LOMCE do departamento indícase que se ofrecerá ao 
alumnado que teña pendente a área de Lingua Castelá e Literatura dúas 
posibilidades de recuperación: examinarse de toda a materia na convocatoria 
final de curso (abril/ maio) ou repartir a materia en dous parciais, un a celebrar 
no mes de febreiro e outro no mes de abril/maio. No caso de superarse o 
primeiro, a materia do mesmo quedaría excluída da convocatoria de 
abril/maio. 
Todos os alumnos se acolleron á segunda das opcións. 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
terase en conta ese resultado e o que obteñan no traballo que substitúe á 
segunda convocatoria.  
No caso dos alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da 
proba, só se terá en conta o resultado que obteñan na segunda convocatoria, 
que versará sobre a totalidade da materia. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
farase unha media aritmética entre este resultado e o que obteñan no traballo 
que substitúe a segunda convocatoria.  
Os alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
recibirán a cualificación que obteñan no traballo que substitúe a segunda 
convocatoria. 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O procedemento para a superación da materia pendente de cursos anteriores 

será o mesmo que para a recuperación de avaliacións suspensas: a elaboración 

de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que deberán ser 

elaborados con corrección nun prazo determinado que se establecerá segundo o 

desenvolvemento das circunstancias académicas. Este procedemento non exclúe 

outras posibilidades de superación da materia coma o exame final presencial ou 
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as probas extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

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

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Lengua y Literatura 2º ESO Serie Comenta  da 

editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de elementos que 

poidan favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos básicos 
da información recollida neste documento a través das plataformas 
que se están utilizando para o desenvolvemento do proceso de 
ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ b 

▪ h 

▪ B2.1. Coñecemento e uso das 
técnicas e as estratexias 

necesarias para a comprensión 

de textos escritos. 

▪ B2.1. Aplicar estratexias de 
lectura comprensiva e crítica de 

textos. 

▪ LCLB2.1.1. Pon en práctica 
diferentes estratexias de lectura 

en función do obxectivo e o tipo 

de texto. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (ra) 

 

▪ CCL 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.8. Interese crecente pola 
composición escrita como fonte 

de información e aprendizaxe e 
como xeito de comunicar 
sentimentos, experiencias, 

coñecementos e emocións. 

▪ B2.7. Valorar a importancia da 
escritura como ferramenta de 

adquisición das aprendizaxes e 
como estímulo do 

desenvolvemento persoal. 

▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude 

creativa ante a escritura. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PA 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 
ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, 

participando, intercambiando 
opinións, comentando e 
valorando escritos alleos, ou 
escribindo e dando a coñecer os 

seus propios. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza 
ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 
participando, intercambiando 
opinións, comentando e 
valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os 

seus propios. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ LCLB2.7.4. Coñece e utiliza ▪ CD 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

ferramentas das tecnoloxías da 

información e da comunicación, 
participando, intercambiando 
opinións, comentando e 
valorando escritos alleos, ou 

escribindo e dando a coñecer os 

seus propios. 

▪ 50% 

▪ O 

▪ (ra) 

▪ CSC 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ b 

▪ h 

▪ B3.1. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 

gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, 
pronome, verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e 

interxección. 

 

▪ 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, utilizando a terminoloxía 
gramatical necesaria para a 

explicación dos usos da lingua. 

▪ LCLB3.2.2. Explica os 
procedementos de formación de 

palabras, distinguindo as 
compostas, as derivadas, as 

siglas e os acrónimos. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

(tc) 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.3. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da palabra. 

Procedementos para formar 

palabras. 

▪ B3.2. Recoñecer e analizar a 
estrutura das palabras 
pertencentes ás diversas 

categorías gramaticais, 
distinguindo as flexivas das non 

flexivas. 

▪ LCLB3.3.1. Identifica os grupos 
de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear 

do resto de palabras que o 
forman, e explica o seu 
funcionamento no marco da 

oración simple. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.3.2. Recoñece e explica 
nos textos o funcionamento 

sintáctico do verbo a partir do 
seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden 
funcionar como complementos 

verbais argumentais e adxuntos.  

▪ 75% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ h ▪ B3.4. Recoñecemento, 
identificación e explicación do 

uso dos grupos de palabras 
(nominal, adxectival, 
preposicional, verbal e adverbial) 
e das relacións que se 

establecen entre os elementos 
que os conforman no marco da 

▪ B3.3. Observar, recoñecer e 
explicar os usos dos grupos 

nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais 
dentro do marco da oración 

simple. 

▪ LCLB3.4.1. Recoñece e explica 
nos textos os elementos 

constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e 
predicado e interpretando a 
presenza ou a ausencia do 

suxeito como unha marca da 
actitude, obxectiva ou 

▪ CCL 

▪  
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

oración simple. subxectiva, do emisor. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc ) 

▪ LCLB3.4.2. Transforma oracións 
activas en pasivas e viceversa, e 

explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e 

causa). 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

▪ h ▪ B3.5. Recoñecemento, uso e 
explicación dos elementos 
constitutivos da oración simple: 
suxeito e predicado. Oracións 

impersoais, activas e pasivas. 

▪ B3.4. Recoñecer, usar e explicar 
os elementos constitutivos da 

oración simple.  

▪ LCLB3.4.3. Amplía oracións nun 
texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando os nexos 
adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.4.3. Amplía oracións nun 
texto usando diferentes grupos 
de palabras, utilizando os nexos 

adecuados e creando oracións 

novas con sentido completo. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación aos xéneros 
literarios e ás obras máis 

representativas da literatura 
española da Idade Media ao 
Século de Ouro a través da 
lectura e explicación de 
fragmentos significativos e, de 

ser o caso, textos completos. 
Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

▪ B4.5. Comprender textos 
literarios representativos da 

literatura da Idade Media ao 
Século de Ouro recoñecendo a 
intención do/da autor/a, 
relacionando o seu contido e a 
súa forma cos contextos 

socioculturais e literarios da 
época, identificando o tema, 
recoñecendo a evolución 
dalgúns tópicos e formas 

literarias, e expresando esa 
relación con xuízos persoais 

▪ LCLB4.6.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados 
seguindo as convencións do 
xénero, con intención lúdica e 

creativa. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (tc) 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
Aprendizaxe 
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

razoados.  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 

lectura de textos, utilizando as 
convencións formais do xénero e 

con intención lúdica e creativa. 

▪ B4.6. Redactar textos persoais 
de intención literaria seguindo as 

convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, subir 

ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a nota 

mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas primeiras 

avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de contidos e 

competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase na forma de 

boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que 

deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado que se 

establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias académicas. 

Este procedemento non exclúe outras posibilidades de superación da 

materia coma o exame final presencial ou as probas extraordinarias de 

setembro, no caso de que a situación sanitaria os permita. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Para a avaliación dos alumnos que teñan suspensa a materia do curso anterior, 
aplícanse os criterios de avaliación recollidos no punto 8.1.4.1 da programación 
didáctica, considerando contidos mínimos os que se enuncian no apartado 
8.1.4.5. 
Na programación LOMCE do departamento indícase que se ofrecerá ao 
alumnado que teña pendente a área de Lingua Castelá e Literatura dúas 
posibilidades de recuperación: examinarse de toda a materia na convocatoria 
final de curso (abril/ maio) ou repartir a materia en dous parciais, un a celebrar 
no mes de febreiro e outro no mes de abril/maio. No caso de superarse o 
primeiro, a materia do mesmo quedaría excluída da convocatoria de abril/maio. 
Todos os alumnos se acolleron á segunda das opcións. 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
terase en conta ese resultado e o que obteñan no traballo que substitúe á 
segunda convocatoria.  
No caso dos alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da 
proba, só se terá en conta o resultado que obteñan na segunda convocatoria, 
que versará sobre a totalidade da materia. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
farase unha media aritmética entre este resultado e o que obteñan no traballo 
que substitúe a segunda convocatoria.  
Os alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
recibirán a cualificación que obteñan no traballo que substitúe a segunda 
convocatoria. 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O procedemento para a superación da materia pendente de cursos anteriores 

será o mesmo que para a recuperación de avaliacións suspensas: a elaboración 

de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que deberán ser 

elaborados con corrección nun prazo determinado que se establecerá segundo o 

desenvolvemento das circunstancias académicas. Este procedemento non exclúe 

outras posibilidades de superación da materia coma o exame final presencial ou 

as probas extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

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

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Lengua y Literatura 3º ESO Serie Comenta  da 

editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de elementos que poidan 

favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: I.E.S. FERNANDO BLANCO 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos 
básicos da información recollida neste documento a través das 
plataformas que se están utilizando para o desenvolvemento do 
proceso de ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

 

 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir  

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.1. Coñecemento e uso 
progresivo de técnicas e 
estratexias de comprensión 

escrita. 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos narrativos, descritivos, 

instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

▪ B2.1. Aplicar diferentes 
estratexias de lectura 

comprensiva e crítica de textos 

 

▪ LCLB2.1.2. Localiza, relaciona e 
secuencia as informacións 

explícitas dos textos. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ PE 

▪ AeC 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ l 

▪ B2.3. Lectura, comprensión, 
interpretación e valoración de 
textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, 

argumentativos e dialogados. 

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

formatos. 

▪ LCLB2.2.1. Recoñece e expresa 
o tema, as ideas principais, a 
estrutura e a intención 
comunicativa de textos escritos 

propios dos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral, e de 
relacións con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual 

seleccionada (narración, 
exposición, etc.), a organización 

do contido e o formato utilizado. 

▪ 100% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ b 

▪ e 

▪ h 

▪ B2.5. Utilización 
progresivamente autónoma das 
bibliotecas e das tecnoloxías da 

información e da comunicación 
como fontes de obtención de 

información. 

▪ B2.4. Seleccionar os 
coñecementos que se obteñan 
das bibliotecas ou de calquera 

outra fonte de información 
impresa en papel ou dixital, 
integrándoos nun proceso de 

aprendizaxe continua.  

▪ LCLB2.4.1. Utiliza de forma 
autónoma diversas fontes de 
información, integrando os 

coñecementos adquiridos nos 

seus discursos orais ou escritos. 

▪ 100% 

▪ O 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (ra) 

▪ CCL 

 

 

▪ b 

▪ c 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Interese pola composición 
escrita como fonte de 
información e aprendizaxe, como 

forma de comunicar as 
experiencias e os coñecementos 
propios, e como instrumento de 
enriquecemento persoal e 

profesional. 

▪ B2.7. Valorar a importancia da 
lectura e a escritura como 
ferramentas de adquisición das 

aprendizaxes e como estímulo 

do desenvolvemento persoal. 

 

▪ LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente unha actitude 
creativa ante a lectura e a 

escritura. 

▪ 75% 

▪ O 

▪ (tc) 

▪ (p) 

▪ CCEC 

 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B3.3. Observación, reflexión e 
explicación do uso expresivo dos 
prefixos e sufixos, recoñecendo 
os que teñen orixe grega e latina, 

explicando o significado que lle 
achegan á raíz léxica e a súa 
capacidade para a formación e a 

creación de novas palabras. 

▪ B3.3. Recoñecer e explicar o 
significado dos principais 
prefixos e sufixos, e as súas 
posibilidades de combinación 

para crear novas palabras, 
identificando os que proceden do 

latín e do grego. 

▪ LCLB3.3.1. Recoñece os 
procedementos para a formación 
de palabras novas e explica o 
valor significativo dos prefixos e 

dos sufixos. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.3.2. Forma substantivos, 
adxectivos, verbos e adverbios a 

partir doutras categorías 
gramaticais, utilizando diversos 

procedementos lingüísticos. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CCL 

▪ LCLB3.3.3. Coñece o significado 
dos principais prefixos e sufixos 
de orixe grecolatina e utilízaos 
para deducir o significado de 

palabras descoñecidas. 

▪ 75% 

▪ PE 

▪ CAA 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ (pe) 

▪ h ▪ B3.6. Observación, reflexión e 
explicación dos límites 

sintácticos e semánticos da 
oración simple e a composta, 
das palabras que relacionan os 
grupos que forman parte desta e 

dos seus elementos 

constitutivos. 

▪ B3.6. Explicar e describir os 
trazos que determinan os límites 

oracionais para recoñecer a 
estrutura das oracións 

compostas.  

 

▪ LCLB3.6.2. Recoñece a palabra 
nuclear que organiza 
sintacticamente e 

semanticamente un enunciado, 
así como os elementos que se 

agrupan arredor dela. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ CMCCT 

 

 Bloque 4. Educación literaria  

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ c 

▪ B4.2. Aproximación ás obras 
máis representativas da literatura 
española desde o século XVlll 

aos nosos días a través da 
lectura e a explicación de 
fragmentos significativos e, de 
ser o caso, obras completas. 

Reflexión e superación de 
estereotipos de xénero, clase, 

crenzas, etc. 

▪ B4.4. Comprender textos 
literarios representativos desde o 
século XVlll aos nosos días, 

recoñecendo a intención do/da 
autor/a, o tema e os trazos 
propios do xénero ao que 
pertence, e relacionando o seu 

contido co contexto sociocultural 
e literario da época, ou doutras 
épocas, e expresando a relación 

con xuízos persoais razoados. 

▪ LCLB4.4.1. Le e comprende 
unha selección de textos 
literarios representativos da 

literatura desde o século XVlll 
aos nosos días, identificando o 
tema, resumindo o seu contido e 

interpretando a linguaxe literaria. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 

▪ LCLB4.4.2. Expresa a relación 
entre o contido da obra, a 

intención do/da autor/a e o 
contexto, e o mantemento de 
temas e formas, emitindo xuízos 

persoais razoados. 

▪ 100% 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CAA 

▪ h 

▪ l 

▪ n 

▪ B4.3. Redacción de textos de 
intención literaria a partir da 
lectura de textos do século XX, 

utilizando as convencións 
formais do xénero seleccionado 

e con intención lúdica e creativa. 

▪ B4.5. Redactar textos persoais 
de intención literaria seguindo as 
convencións do xénero, con 

intención lúdica e creativa. 

▪ LCLB4.5.1. Redacta textos 
persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados, 

seguindo as convencións do 
xénero e con intención lúdica e 

creativa. 

▪ 75% 

▪ PA 

▪ PE 

▪ (pe) 

▪ (p) 

▪ (tc) 

▪ CCL 
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 Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe  
Grao mínimo 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

Competencias 
clave 

▪ LCLB4.5.2. Desenvolve o gusto 
pola escritura como instrumento 
de comunicación capaz de 

analizar e regular os seus 

propios sentimentos. 

▪ 50% 

▪ PA 

▪ (ra) 

▪  (tc) 

▪ CAA 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

O Departamento de Lingua Castelá e Literatura empregará como instrumento de 

avaliación nesta situación condicionada pola alerta sanitaria o seguimento do 

traballo do alumnado durante este período, baixo a forma de tarefas de 

periodicidade semanal. 

As actividades que se lle encomendarán ao grupo terán sempre un carácter 

curricular, pero prestarase especial atención á elaboración de traballos creativos 

que favorezan un bo estado emocional e a creación dun clima positivo que 

contribúa, na medida do posible, a paliar a tensión que se pode estar vivindo 

nunha situación tan complexa coma esta. 

Na avaliación das tarefas do alumnado terase en conta a situación persoal e 

familiar de cada alumno ou alumna e valoraranse cuestións como a posible 

sobrecarga de tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do 

apoio aos estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

Para a recuperación de avaliacións suspensas, os instrumentos de avaliación 

serán boletíns de actividades que lle serán presentados ao alumno cunha 

periodicidade que se establecerá de acordo cos imperativos da temporalización 

e os límites do calendario escolar, e da que o alumnado será informado 

convenientemente. 

 

Cualificación 
final 

Os criterios de cualificación establécense nos seguintes termos: 

 

• A cualificación que o alumno obterá na avaliación ordinaria terá como 

base a media aritmética da obtida nas dúas primeiras avaliacións. O 

traballo desenvolvido durante a terceira avaliación (que será, como xa se 

indicou, de reforzo, repaso e afianzamento de contidos e competencias 

anteriores), en ningún caso será avaliado de xeito que redunde en perda 

de cualificación. En reunión de departamento determinouse que o 

alumnado poderá, durante este terceiro período do ano académico, 

subir ata 2 puntos a cualificación media das dúas primeiras avaliacións. 

 

• De xeito excepcional, habilítase para os alumnos que non acadaran a 

nota mínima para a superación da materia (un 5) na media das dúas 

primeiras avaliacións, a posibilidade de recuperación da parte de 

contidos e competencias que teñan suspensa. Esa recuperación farase 

na forma de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado 

e que deberán ser elaborados con corrección nun prazo determinado 

que se establecerá segundo o desenvolvemento das circunstancias 

académicas. Este procedemento non exclúe outras posibilidades de 

superación da materia coma o exame final presencial ou as probas 

extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 
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permita. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non acadaran o aprobado na avaliación ordinaria, terán a 
posibilidade, no caso de que a situación sanitaria o permita, de superar a 
materia na proba extraordinaria de setembro, que se celebrará en data a 
determinar polo equipo directivo do centro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Para a avaliación dos alumnos que teñan suspensa a materia do curso anterior, 
aplícanse os criterios de avaliación recollidos no punto 8.1.5.1 da programación 
didáctica, considerando contidos mínimos os que se enuncian no apartado 
8.1.5.5. 
 
Na programación LOMCE do departamento indícase que se ofrecerá ao 
alumnado que teña pendente a área de Lingua Castelá e Literatura dúas 
posibilidades de recuperación: examinarse de toda a materia na convocatoria 
final de curso (abril/ maio) ou repartir a materia en dous parciais, un a celebrar 
no mes de febreiro e outro no mes de abril/maio. No caso de superarse o 
primeiro, a materia do mesmo quedaría excluída da convocatoria de 
abril/maio. 
Todos os alumnos se acolleron á segunda das opcións. 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
terase en conta ese resultado e o que obteñan no traballo que substitúe á 
segunda convocatoria.  
No caso dos alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da 
proba, só se terá en conta o resultado que obteñan na segunda convocatoria, 
que versará sobre a totalidade da materia. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
No caso dos alumnos que tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
farase unha media aritmética entre este resultado e o que obteñan no traballo 
que substitúe a segunda convocatoria.  
Os alumnos que non tivesen superado a primeira convocatoria da proba, 
recibirán a cualificación que obteñan no traballo que substitúe a segunda 
convocatoria. 
 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

O procedemento para a superación da materia pendente de cursos anteriores 

será o mesmo que para a recuperación de avaliacións suspensas: a elaboración 

de boletíns de actividades que serán entregados ao alumnado e que deberán ser 

elaborados con corrección nun prazo determinado que se establecerá segundo o 

desenvolvemento das circunstancias académicas. Este procedemento non exclúe 
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outras posibilidades de superación da materia coma o exame final presencial ou 

as probas extraordinarias de setembro, no caso de que a situación sanitaria os 

permita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades con periodicidade semanal. Imos alternando actividades máis 
“académicas” con outras que, traballando contidos curriculares, permiten 
unha aproximación á materia máis lúdica e creativa. 
No deseño destas actividades procuráronse evitar, seguindo as indicacións 

das autoridades educativas,  problemas como a posible sobrecarga de 

tarefas, a falta de acompañamento docente ou a desigualdade do apoio aos 

estudantes que lles poden prestar a súas familias. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se incorporarán contidos novos. O 3º trimestre dedicarase 

exclusivamente ao repaso e reforzo das aprendizaxes dos dous primeiros 

períodos do ano académico. 

Decidimos centrar as actividades lectivas nas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos, en función da súa 

etapa e curso, flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non 

penalizar ou afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de 

tarefas excesivas. 

A comunicación co alumnado faise a través do correo electrónico, por vía 

telemática ou telefónica segundo os casos, tendo en conta as 

particularidades de cada familia. As vías de comunicación máis habituais son 

o email e a plataforma Classroom. 

A través da acción tutorial faise un seguimento día a día da situación de 

conectividade do alumnado para detectar problemas que puideran xurdir 

nun momento dado. No caso de perda de conectividade, o centro ten 

deseñados mecanismos de resposta. 

Materiais e recursos 

Os materiais e recursos didácticos empregados adaptaranse a esta 

comunicación a distancia. Seguirase utilizando, na medida en que sexa 

necesario, o libro de texto (Lengua y Literatura 4º ESO Serie Comenta  da 

editorial Santillana), pero darase cabida a todo tipo de elementos que 

poidan favorecer a comunicación e o proceso educativo. Por exemplo: 

• Plataformas de comunicación telemática. 

• Plataformas de intercambio educativo. 

• Actividades en liña. 

• Libros electrónicos. 

• Materias audiovisuais en rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos e as súas familias serán informados dos contidos básicos 
da información recollida neste documento a través das plataformas 
que se están utilizando para o desenvolvemento do proceso de 
ensino e aprendizaxe. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


