
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a 
resumos. 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais 
sinxelos dos ámbitos social e educativo, e seguir instrucións para 
realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con 
progresiva autonomía. 

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. 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, 
esquemas e resumos. 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das 
ideas. 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 
palabra ou deduce o significado polo contexto. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos do ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos 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. 

B2.8. Planificación e revisión do escrito, de forma guiada, para producir 
textos adecuados, coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da 
vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 

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

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe da lingua cunha actitude activa e 
de confianza. 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das 
producións propias e alleas. 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra 
unha actitude positiva de superación. 

B3.4. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

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

B3.10. Recoñecemento das modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa 
intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

B5.1. Lectura, con regularidade e de maneira guiada, de obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; exposición da opinión persoal sobre 
a lectura dunha obra axeitada á idade, relación do seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e asimilación dos 
trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura 
dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación 
de textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

B5.2. Comparación de textos literarios e non literarios e diferenciación 
de textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e 
recoñecemento da funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e 
recoñece a funcionalidade dos elementos formais básicos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Teranse en conta os resultados acadados das avaliacións anteriores. 
- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas tarefas do nivel 

correspondente realizadas neste terceiro trimestre: 
a) Planificación de tarefas. 
b)  Control do traballo desenvolvido dende os domicilios mediante a revisión 

periódica dende a aula virtual, videoconferencias e/ ou correo electrónico. 
c) Corrección e comunicación de erros. 
d) Observación en directo: atención durante as videoconferencias, participación na 

explicación e realización de actividades de xeito oral ou compartindo materiais a 
través da pantalla. 
Seguimiento diario: Preguntas, participación no foro da aula virtual. Entrega de 
tarefas. 

Instrumentos: 
- Arquivos de Webex: chat, informes de uso. 
- Arquivos da Aula virtual: textos e informes de uso. 

Arquivos de tarefas: multimedia (presentacións, fotos, audios, vídeos), textos… 

Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito:  
Para o alumnado co 1º e 2º trimestre cualificado de maneira presencial a 
cualificación final será a media dos dous, contando o 60% o 1º Trimestre e  0 40% 
o 2º Trimestre. A nota do 3º sumará ata 3 puntos con todo o traballo realizado 
telematicamente podendo engadirse ademais 1 punto coa realización dalgunha 
tarefa voluntaria. 
Como medida excepcional e coa finalidade de optimizar os resultados nesta 
situación de alerta, serán eliminadas as cualificacións mínimas esixidas para 
superar a materia na convocatoria ordinaria. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non supere a materia na  convocatoria de xuño, deberá realizar 
unha proba extraordinaria en setembro, presencial ou non, establecida en base aos 
contidos do 1º e 2º trimestres,atendendo aos estándares de aprendizaxe e aos 
criterios onde se esixirán os contidos  de avaliación relacionados cos mesmos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 A realización duns boletíns que sirvan para recuperar a materia: un cos contidos 
do 1º cuadrimestre e outro cos contidos para o segundo, que non foi posible 
realizar de maneira presencial. Fixaremos unha data de entrega. 

 

Criterios de cualificación: 
- Alumnado que superou o 1º exame deberá entregar só o 2º boletín. 

Alumnado que non superou o 1º exame e non se presentou a el. Deberán realizar 
os dous boletíns ( correspondentes aos dous cuadrimestres) para superar a 
materia. Se o fan, a materia daráselles como superada coa cualificación mínima ( 
recordar que suspenderon o 1º exame ou non se presentaron a el). No caso de non 
o presentaren, non superarán a materia e deberán presentarse á proba 
extraordinaria de setembro onde se esixirán os contidos dados ata o 13 de marzo. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 
  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Terase en conta o 1º cuadrimestre. 
- Control do traballo  desenvolvido. 
- Entrega de tarefas. 

Seguimento diario a través da plataforma moodle: preguntas, participación no foro 
da aula virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
- Videoconferencias 
- Tarefas na aula virtual 
- Seguimento de contidos 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

- Dependendo do criterio de cada docente e  dentro das súas 
posibilidades empregarase a Aula Virtual nas diferentes vertentes 
para facer as explicacións, consulta de dúbidas e recollida de 
tarefas. 
a) Video conferencias 
b) Foro de dúbidas. 
c) Mensaxería variada: vía telefónica, sistema de mensaxería 

da Aula Virtual. 
d) Páxina web. 
e) Correo electrónico. 

 
- Co  alumnado sen conexión  flexibilizaranse os prazos de entrega  

ata que a Dirección solucione o problema. 
Para aqueles alumnos que non superasen o 1º ou o 2º Trimestre, a 
medida de recuperación que se establece é o traballo que realice no 3º 
Trimestre. 

Materiais e recursos 

- Webex para impartir as clases virtuais 
- Aula virtual para comunicación, consultas e/ou desenvolvemento 

do traballo  online. 
- Correo electrónico para consultas 

Outras actividades relacionadas co desenvolvemento da materia. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Emprego da aula virtual, con aviso ás familias a través da web do centro e 
da ferramenta de mensaxería ABALAR. 

- Explicacións mediante as tutorías impartidas por videoconferencia. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


