
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.2. 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. 
 
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.). 
 
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. 
 

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. 

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

LCLB1.5.1. Realiza presentacións orais. 
 
LCLB1.5.2. Realiza intervencións non planificadas dentro da aula, analizando e 
comparando as similitudes e as diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 
 
LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da 
lingua nas súas prácticas orais. 
 

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

LB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia informacións explícitas e implícitas 
nun texto, e deduce informacións ou valoracións implícitas. 
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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. 

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. 
 
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. 

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. 

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, e 
utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos 
propios e alleos. 
 

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. 

B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no 
texto: metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica o uso metafórico e metonímico das palabras 
nunha frase ou nun texto oral ou escrito. 
 
LCLB3.4.2. Recoñece e explica os fenómenos contextuais que afectan o 
significado global das palabras: tabú e eufemismo. 

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. 

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, 

LCLB4.3.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos/coas 
compañeiros/as. 
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reais ou imaxinarios. 

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. 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos 
dados seguindo as convencións do xénero, con intención lúdica e creativa. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: probas escritas, probas orais,  observación directa.  

Instrumentos: exames escritos (teóricos ou prácticos), controis de lectura, 
traballos  (individuais ou en equipo) de creación propia ou manexando 
información en distinto formato ou soporte, caderno de clase, fichas de 
exercicios, participación activa. 

Cualificación final 

   Nota media da 1ª e 2ª avaliación + ata 1,5 puntos  polo teletraballo (nos 
casos nos 
   que o alumno entregou actividades)              

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliará dos estándares de aprendizaxe dos que 
todos os grupos do mesmo nivel foron avaliados ata o 13 de marzo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(2º ESO) 

Criterios de avaliación: 
 
B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos en diferentes formatos 
e soportes. 
B2.4. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados. 
 
B2.5. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co 
ámbito de uso. 
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. 
 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. 
 
B3.4. Recoñecer os cambios de significado que afectan a palabra no texto: 
metáfora, metonimia, palabras tabú e eufemismos. 
 
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. 
 
 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  

 
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. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
Nota do parcial + 2 puntos, naqueles casos nos que o  alumno , durante o 
período de confinamento,  seguiu traballando desde  a súa  casa  e 
entregando as tarefas regularmente. 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Observación directa: as impresións, relativas ao traballo e a actitude do 
alumno  recóllense nun documento  que lle serve ao docente  para avaliar 
a actitude e a calidade do traballo realizado polos alumnos. 
 

  Probas escritas: exames, exercicios do libro e actividades elaboradas polo 
profesor e remitidas  ao alumno a través da Aula Virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

  Repaso e afondamento dos contidos traballados na primeira e segunda   
  avaliación. 
  Ampliación de contidos básicos correspondentes á terceira avaliación 
  ( formación de palabras,  ortografía, textos periodísticos e  
  literatura) 
   

  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O O centro contactou cos alumnos con problemas de conectividade e 

proporcionoulles unha solución, polo que practicamente todo o alumnado 

deste curso está en condicións de recibir e entregar as tarefas que se lles 

propoñen periodicamente. O profesorado procurará que a actividade 

académica poida ser seguida incluso co emprego dun telefono móbil. 

En canto á metodoloxía, estanse a seguir diferentes métodos. Por unha banda, 

emprégase a páxina do centro, na que a profesora  achega de xeito periódico 

un boletín con actividades.  O alumno entrega as tarefas nun prazo sinalado e, 

despois de corrixilas, a profesora envía a cada alumno un correo electrónico 

coa súa valoración. Unha vez feito isto, as solucións fanse públicas e se dan 

explicacións sobre os errores cometidos. Tamén se resolven todas ás dúbidas 

do alumnado.  Por outra banda, a outra profesora responsable do nivel achega, 

como mínimo semanalmente, a través da aula virtual, unha serie de 

actividades (algunhas s de entrega obrigatoria e outras non). O alumno 

entrega as tarefas no prazo sinalado e , despois de corrixilas, a profesora 

remite a cada alumno a súa valoración (ademais, pode facer públicas as 

solucións dos exercicios). Nas actividades que non son de entrega obrigatoria, 

sempre se dará unha data na que o alumnado debería telas feitas. As solucións 

a estas actividades publicaranse sempre despois da data sinalada. Por suposto, 

resolveránse todas as dúbidas que xurdan, tanto das actividades de entrega 

obrigatoria, como das outras ou de calquera dúbida ou aspecto da materia. 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto, apuntamentos, libro de lectura, caderno do alumno, boletín de 

exercicios, enlaces a páxinas web, páxina web do  instituto, correo electrónico 

e aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da páxina web do instituto, 
Espazo Abalar, correo electrónico e aula virtual. 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 


