
 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Departamento de Lingua e Literatura Galegas 
 

  Curso 2019-2020 
 
 

 

1.- APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Mínimos esixibles 

 

As aprendizaxes e as competencias da programación didáctica inicial mantéñense no 
que se refire á primeira e á segunda avaliación, que xa foron impartidas. O 
procedemento de recuperación que se formula posteriormente neste documento permite 
avaliar as aprendizaxes e competencias relativas ás devanditas avaliacións. 
 

En canto ás aprendizaxes e competencias da terceira avaliación, estas cambian debido á 
situación provocada polo COVID19, o que implica unha redución da esixencia e do 
cumprimento dos estándares de aprendizaxe e unha maior flexibilidade na súa avaliación 
e corrección. Os contidos traballaranse de xeito telemático e a súa avaliación terase en 
conta unicamente aos efectos de mellorar a cualificación final. 

 

 

 

 

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 
En Bacharelato non hai alumnos coa materia pendente. 
 
Na ESO, os cinco alumnos de 4º que tiñan pendente a Lingua Galega de 3º conseguiron 
recuperala ao aprobar a materia do seu curso nas dúas primeiras avaliacións. 
 
Outros cinco alumnos de 2º coa materia de 1º pendente e aínda non recuperada, 
deberán realizar unha proba a través da aula virtual o día 8 de maio. De non superala, 
terán a oportunidade de realizar unha nova proba escrita que coincidirá co exame final 
extraordinario e que será presencial ou telemática segundo permitan as circunstancias. 
 

 

 

 

 



 

 

3.-  RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

O alumnado que, polo traballo realizado nas dúas primeiras avaliacións, non acadase o 
aprobado, poderá recuperalas mediante a realización das tarefas, actividades, 
exercicios… propostos polos seus profesores para reforzar as aprendizaxes 
correspondentes a esas avaliacións. Estas tarefas comunícanse a través da aula virtual e 
do correo electrónico. 
 
Dentro do plan de recuperación, tamén se valorará o traballo realizado polos alumnos de 
xeito voluntario que corresponda aos contidos da terceira avaliación. Ese traballo poderá 
terse en conta tamén para mellorar a cualificación final, sempre e cando se considere 
oportuno dependendo das tarefas realizadas. 
 
Para o alumnado sen conectividade ou con dificultades de conexión que lle impidan un 
normal contacto co profesorado, propoñerase a realización de tarefas centradas no 
repaso e reforzo do traballado na primeira e segunda avaliación e co apoio do se caderno 
e libro de texto ou boletíns que se lle envíen por correo electrónico. Igualmente, o alumno 
poderá sacar unha fotografía das tarefas a entregar e enviala tamén por email ao seu 
profesor. 
 
O establecido neste apartado é de aplicación a todos os cursos de ESO e Bacharelato. 
 
 

4.-  AMPLIACIÓN DE APRENDIZAXES 

 

A todo o alumnado, incluído o que teña que recuperar materia da primeira e da segunda 
avaliación, propoñeráselle, con carácter voluntario, a realización de tarefas con contidos 
imprescindibles da terceira avaliación, ao mesmo tempo que actividades de repaso e 
ampliación. Entendemos que isto é beneficioso para afrontar cun mínimo de garantías o 
vindeiro curso. 

 

Estas actividades de ampliación de aprendizaxes correspondentes á terceira avaliación 
serán propostas ao alumnado a través da aula virtual e do correo electrónico e a súa 
realización permitirá mellorar a cualificación final ata un máximo de 2 puntos. 

 

A aplicación da citada mellora da cualificación final ata un máximo de 2 puntos 
responderá aos seguintes criterios: 

-1 punto pola entrega de todas as tarefas. 

-0,5 puntos por presentar as tarefas nos prazos indicados. 

-0,5 puntos pola calidade das tarefas presentadas. 

 

O establecido neste apartado é de aplicación a todos os cursos de ESO e Bacharelato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.- ATENCIÓN AO ALUMNADO CON AE E NEE 

  

Alumnado AE (Apoio Específico) – Reforzos –  

 Ser máis flexibles nos tempos e reducir a cantidade de tarefas que se lles propón ao 
resto do alumnado insistindo nas de reforzo e que se lle dean mellor.  

 Para a súa cualificación teranse en conta a 1ª e 2ª avaliacións como para o resto do 
alumnado. 

Alumnado NEE (Necesidades Educativas Específicas) – ACIs – 

 Traballarase o currículo mediante a realización de tarefas correspondentes a 1ª e 2ª 
avaliacións e co seu material específico. 

 Para a súa cualificación teranse en conta a 1ª e 2ª avaliacións como para o resto do 
alumnado  
 

 

 

 

 

 
 

6.- CUALIFICACIÓN FINAL DA MATERIA 

 
Para a cualificación final da materia en todos os cursos será de aplicación o establecido 
na programación didáctica inicial no referente á primeira e á segunda avaliación, coa 
posibilidade de mellora ata 2 puntos polo traballo voluntario de ampliación da terceira 
avaliación de xeito non presencial e seguindo os criterios que se detallan no apartado 4 
do presente documento. 

 

  

 
 
 
 

 

7.- INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 
A información ao alumnado e ás súas familias levarase a cabo polos seguintes medios: 

 Mensaxes a través da aula virtual. 

 Comunicación oral en videoconferencias. 

 Correos electrónicos. 

 Mensaxes a través da titoría. 

 Informes SIXA. 

 Chamadas telefónicas. 
 

O establecido no presente documento de adaptación da programación didáctica de 



 

 

Lingua e Literatura Galegas darase a coñecer á comunidade educativa a través da súa 
publicación na páxina web do centro. 

 
 

 


