
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias 
de actualidade) e elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención 
comunicativa de textos orais sinxelos (noticias 
de actualidade). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a 
idea xeral de textos sinxelos a resumos. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

B1.10. Producir discursos breves e comprensibles 
sobre temas da vida cotiá, de interese persoal ou 
social. 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos 
que intercambia información e expresa a súa 
opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e 
dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos 
do ámbito educativo do alumnado, especialmente, 
textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as 
distintas materias curriculares: webs educativas, e 
información de dicionarios e enciclopedias en 
distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza 
textos propios da vida educativa: webs 
educativas, información de dicionarios, 
glosarios e enciclopedias en distintos 
soportes.LGB2.4.2. Segue instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. 

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados á situación comunicativa. 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación 
e ritmo adecuados e con respecto pola 
puntuación do texto. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
propios da vida educativa, especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, 
textos descritivos, narrativos e expositivos 
propios da vida educativa, especialmente, 
resumos, exposicións sinxelas e conclusións 
sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección 
lingüística, gramatical e ortográfica dos textos. 

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar 
a situación persoal en relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta 
e analiza a presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
-Análise das producións de estudantes. A través das súas producións 
poderemos valorar a evolución da expresión e a ortografía, entre as 
producións realizarán pequenos traballos de investigación que serán valorados 
adecuadamente. 

-- Intercambios orais co alumnado nas clases por videoconferencia. Este 
procedemento axudaranos a avaliar, ademais dos coñecementos conceptuais 
que vaian adquirindo, outros procedementais e actitudinais, por exemplo ao 
solicitar a quenda de palabra para intervir, o respecto ás opinións dos demais ou 
o emprego dunha forma ordenada e organizada dun recurso como o chat. 

 
- Probas específicas. a resolución de exercicios e tarefas presentadas polo 
profesor. Así mesmo, inclúese a avaliación da lectura dos libros obrigatorios, a 
través dunha proba específica.  
-Participación. Dándolle tanta importancia á motivación na programación, 
consideraremos fundamental a participación dos alumnos na clase. 

-- Lectura de libros de lectura obrigatoria, sobre a que se proporá a realización 
de traballos e tarefas específicas, seguindo unhas pautas moi concretas. 

- Participación do alumnado nas diversas propostas que se realicen a través da 
web do instituto ou da Aula Virtual correspondente. Por exemplo, no Día Mundial 
da Poesía, co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, etc. 

Instrumentos:  
- Rexistro persoal.  
-Colección de actividades (ficheiros, resumos, traballos.,  
-Creacións persoais, investigación. 
-Probas específicas.  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Partirase da media obtida das cualificacións da 1ª e da 2ª avaliación á cal se 
sumará  a cualificación obtida na 3ª avaliación pola entrega das activiadades e 
a participación no proceso educativo. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A  proba consistirá na entrega de actividades e traballos previamente 
solicitados e, no caso de que a situación o permita, realizaranse ademais 
probas específicas (exames) referidas ao período anterior ao confinamento. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 
  



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 6
 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA: 

   

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

Actividades  

Lectura de un libro, redacción sobre o confinamento, elaboración 
dun diario, investigación sobre prensa dixital, documental sobre a 
lusofonía (comprensión), recitado de poemas (gravados); 
actividades de gramática e ortografía. 
Realizáronse adaptacións específicas destas actividades para o 
alumnado con ACS e reforzo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non existe ningún caso entre o alumnado que non consiga conectarse a 
Internet. 

Materiais e 
recursos 

EDIXGAL (Aula Planeta); ligazóns externas para investigaren; ligazón a 
Youtube; correo electrónico; videoconferencias. 

 
 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado por medio do correo electrónico e as 
videoconferencias periódicas seguindo o horario establecido polo claustro 
de profesores. 
Os pais serán informados por medio dos respectivos titores.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 


