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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE BACHARELATO PARA O CURSO 

2021-22 (resumo) 

1º CURSO DE BACHARELATO  

 

CRITERIOS AVALIACIÓN/OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

A lexislación vixente establece para o 1º curso de Bacharelato os seguintes criterios de 

avaliación: 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 Expor oralmente un tema especializado con rigor e claridade, documentándose 

en fontes diversas, organizando a información mediante esquemas, seguindo 

unha orde preestablecida e utilizando as técnicas de exposición oral e as 

tecnoloxías da información e da comunicación.  

 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. 

 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. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 
Bloque 3. Coñecemento da lingua 
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 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. 

 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. 

 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. 

 Recoñecer os trazos propios das tipoloxías textuais identificando a súa estrutura 

e os trazos lingüísticos máis importantes en relación coa intención comunicativa. 

 Aplicar os coñecementos adquiridos para a elaboración de discursos orais ou 

escritos con adecuada coherencia e cohesión. 

 Coñecer e manexar fontes de información impresa ou dixital para resolver 

dúbidas sobre o uso correcto da lingua e avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 Coñecer a orixe e a evolución das linguas de España e as súas principais 

variedades dialectais, recoñecendo e explicando os seus trazos característicos en 

manifestacións orais e escritas, e valorando a diversidade lingüística como parte 

do patrimonio cultural do noso país. 

 Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua, amosando interese por ampliar 

o seu propio repertorio verbal e evitar os prexuízos e estereotipos lingüísticos. 

 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. 

 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. 

 
Bloque 4. Educación literaria 

 Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura española desde a 

Idade Media ata o século XlX a través da lectura e a análise de fragmentos e 

obras significativas. 

 Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde a Idade Media 

ao século XlX, identificando as súas 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. 

 Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media 

ao século XlX, detectando as ideas que manifestan a relación da obra co seu 

contexto histórico, artístico e cultural. 

 escritos ou presentacións sobre temas, obras ou autores/as da literatura desde a 

Idade Media ata o século XlX, obtendo a información de fontes diversas e 

achegando un xuízo crítico persoal e argumentado con rigor 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación global da avaliación será o resultado de ponderar os seguintes apartados: 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Ponderarán un 80% da nota da avaliación. Realizarase 

como mínimo unha proba escrita en cada avaliación que abranga os contidos traballados. No 

caso de facer máis dun exame, establecerase a nota media de ambas probas.  

OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, 

etc.: 10% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de 

convivencia do centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo 

estado; a presentación dun caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

LIBRO DE LECTURA: Destinarase un 10% da cualificación á lectura, axeitada asimilación e 

aproveitamento dunha obra literaria. 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor proporá unha lectura voluntaria por trimestre que 

pode sumar ata 0.5 puntos á cualificación final da avaliación, sexa esta aprobada ou suspensa. 

So poderán presentarse a esta proba aqueles alumnos que demostren ter lido a lectura 

obrigatoria. 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Descontarase 0,1 puntos 

por cada til incorrecto e 0.25 polas restantes faltas de ortografía, ata un máximo de 2 puntos. 

As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén se terá en conta a 

presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión empregada nas probas 

escritas podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima que se establece como aprobado será un 5, una vez 

feitas as medias e ponderacións pertinentes,. 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a 

recuperación das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que 

presentarse a un exame global de todo o curso.  

Tanto nas probas de recuperación de xuño como na avaliación extraordinaria, só se terá en 

conta o exame realizado e non se incluirá ninguna obra de lectura.  

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou en calquera outra proba 

avaliable, incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a 

cualificación será un  0. O plaxio na elaboración de traballos terá a mesma penalización.Tamén 

se recomenda que non empreguen bolígrafos borrables. 
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APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA. 
 

LCL1B1.1.1. Realiza exposicións orais sobre temas especializados, consultando fontes de 

información diversa, utilizando as tecnoloxías da información e seguindo unha orde 

previamente establecida. 

LCL1B1.1.2. Exprésase oralmente con fluidez, coa entoación, o ton, timbre e a velocidade 

adecuados ás condicións da situación comunicativa.  

LCL1B1.1.3. 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. 

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

propios do ámbito educativo, discriminando a información relevante. 

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

ideas que non comprendeu nunha exposición oral.  

LCL1B2.1.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 

ortográfica e gramatical. 

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. 

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. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito 

educativo, distinguindo as ideas principais e secundarias. 

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. 

LCL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse, 

consultando fontes diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e organizando a 

información relevante mediante fichas-resumo. 

LCL1B2.4.3. Respecta as normas de presentación de traballos escritos (organización en 

epígrafes, procedementos de cita, notas a pé de páxina e bibliografía). 

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).  
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LCL1B3.2.2. Identifica e explica os 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).  

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). 

Identifica e explica os usos e valores do adverbio 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).   

Identifica e explica os usos e valores de preposicións, conxuncións e interxeccións 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).  

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). 

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).  

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

grupos de palabras. 

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. 

LCL1B3.3.3. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas substantivas en 

relación co verbo da oración principal.  

LCL1B3.3.4. Recoñece e explica o funcionamento das oracións subordinadas de relativo, 

identificando o antecedente que modifican. 

LCL1B3.4.1. Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos, 

descritivos, expositivos e argumentativos. 

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. 

LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión textual na súa propia produción oral e 

escrita. 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta as formas gramaticais que fan referencia ao 

contexto temporal e espacial, e aos participantes na comunicación. 
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LCL1B3.7.1. Explica, a partir dun texto, a orixe e a evolución das linguas de España, así como as 

súas principais variedades dialectais, e valora a diversidade lingüística como parte do noso 

patrimonio cultural. 

LCL1B3.8.1. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas en contextos comunicativos que 

esixen un uso formal da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións 

clixé. 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade Media ao século XIX. 

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. 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas desde a Idade Media ao 

século XIX. 

2º CURSO DE BACHARELATO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN/OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE, 
CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

A lexislación vixente establece para o curso de 2º de bacharelato os seguintes criterios de 

avaliación: 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar. 

 Escoitar de forma activa e analizar textos orais argumentativos e expositivos 

procedentes dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial, 

identificando os trazos propios do seu xénero, relacionando os aspectos formais 

do texto coa intención comunicativa do emisor e co resto dos factores da 

situación comunicativa. 

 Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos orais do ámbito 

educativo (conferencias e mesas redondas), diferenciando a información 

relevante e accesoria, e utilizando a escoita activa como un medio de adquisición 

de coñecementos. 

 Extraer información de textos orais xornalísticos e publicitarios procedentes dos 

medios de comunicación social, recoñecendo a intención comunicativa, o tema, 

a estrutura e o 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. 

 Realizar unha presentación educativa oral sobre un tema controvertido, 

contrapondo puntos de vista enfrontados, defendendo unha opinión persoal con 

argumentos convincentes e utilizando as tecnoloxías da información e da 

comunicación para a súa realización, avaliación e mellora. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

 Comprender e producir textos expositivos e argumentativos propios dos ámbitos 
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educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención do 

emisor, resumindo o seu contido, diferenciando a idea principal e explicando o 

modo de organización.  

 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. 

 Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas polémicos do 

currículo ou da actualidade social, científica ou cultural, planificando a súa 

realización, contrastando opinións enfrontadas, defendendo unha opinión persoal 

e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación para a súa 

realización, avaliación e mellora. 

 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. 

 
Bloque 3. Coñecemento da lingua 

 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. 

 Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais, e 

explicar os seus usos e valores nos textos. 

 Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en 

función da intención comunicativa do discurso oral ou escrito en que aparecen. 

 Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun texto, sinalando as 

conexións lóxicas e semánticas que se establecen entre elas. 

 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. 

 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. 

 Explicar a forma de organización interna dos textos expositivos e 

argumentativos. 

 Reflexionar sobre a relación entre os procesos de produción e recepción dun 

texto, recoñecendo a importancia que para a súa comprensión teñen os 

coñecementos previos que se posúen a partir de lecturas anteriores que se 

relacionan con el.  

 Coñecer a situación do español no mundo, as súas orixes históricas e os seus 

trazos característicos, e valor as súas variantes. 

 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. 
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 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. 
Bloque 4. Educación literaria 

 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. 

 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. 

 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. 

 Desenvolver por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os 

nosos días, expondo as ideas con rigor, claridade e coherencia, e achegando 

unha visión persoal. 

 Elaborar un traballo de carácter educativo en soporte impreso ou dixital sobre un 

tema do currículo de literatura consultando fontes diversas, adoptando un punto 

de vista crítico e persoal, e utilizando as tecnoloxías da información. 
 

A avaliación dos alumnos de 2º curso de Bacharelato debe ter en conta a condición de 

curso preuniversitario para moitos dos estudantes que desexan continuar os seu estudos 

superiores, xa que non só os contidos mínimos senón tamén a súa capacidade de reflexión e a 

súa madurez intelectual e lingüística serán valoradas na reválida.  

A final de curso, os alumnos deben demostrar ter lidas todas obras de lectura obrigatoria 

propostas e dominar aquelas cuestións fundamentais en canto á súa estrutura, temas, análise 

de personaxes, recursos literarios, e outras cuestións salientables, que afecten a cada unha 

delas, segundo os criterios establecidos en cada exame. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 En 2º curso de bacharelato os exames seguirán as  pautas marcadas pola CIUG, co cal 

contarán coas seguintes partes: 

 Análise e comentario de texto. 

 Parte de lingua : lingüística, gramática, semántica, sintaxe... 

 Parte de Literatura. 

 Preguntas sobre os libros de lectura obrigatoria. 
 

EXAMES OU PROBAS ESCRITAS: Constituirán o 90% da nota da avaliación. Realizarase 

como mínimo unha proba escrita en cada avaliación que abranga os contidos estudados. No 

caso de facer máis dun exame, o profesor fará unha media ponderada dos exames realizados 

na avaliación, atendendo aos contidos impartidos. Unha vez efectuada dita media, a nota 

mínima que o alumno debe obter para considerar a avaliación aprobada ou superada é 5. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA: Valorarase o traballo diario, o interese do alumno pola materia, a 

actitude, a participación en clase, a boa presentación, limpeza e orde dos traballos, cadernos, 

etc.: 10% 

Neste apartado terase en conta que a actitude do alumno se axuste ás normas de 

convivencia do centro; que acuda a clase co material, o utilice na aula e o conserve en bo 

estado; a presentación dun caderno pulcro, ordenado e con todos os exercicios feitos na clase. 

LECTURAS VOLUNTARIAS: O profesor poderá propoñer unha lectura voluntaria por 

avaliación que sumará ata 0.5 puntos á cualificación final, obtida despois de facer as 

ponderacións anteriores, sexa esta aprobada ou suspensa. So poderán presentarse a esta 

proba aqueles alumnos que demostren ter lida a obra de lectura obrigatoria. 

PENALIZACIÓNS POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA E PRESENTACIÓN: Nos exames 

descontarase 0,25 puntos por cada falta de ortografía e 0,1 puntos por cada til incorrecto, ata 

un máximo de 2 puntos. As incorreccións ortográficas repetidas penalizan como únicas. Tamén 

se terá en conta a presentación (limpeza, sangría, marxe...), coherencia e expresión 

empregada nas probas escritas, podendo penalizarse ata un máximo de 1 punto. 

NOTA DA AVALIACIÓN: A nota mínima, una vez feitas as medias e ponderacións 

pertinentes, que se establece como aprobado será un 5. 

NOTA FINAL DE XUÑO: Será a media aritmética das tres avaliacións.  

A final de curso, os alumnos que non acaden o 5 como nota media, deberán facer a 

recuperación das avaliacións suspensas. No caso de non ter superado ninguna delas, terán que 

presentarse a un exame global de todo o curso.  

Para a AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA establécense os seguintes puntos: 

 Só se terá en conta para a cualificación o exame realizado. 

 Serán materia de exame as lecturas obrigatorias marcadas durante o curso. 

 

O Departamento determina, para todos os niveis, que haberá penalización para o 

alumnado que sexa sorprendido copiando, durante os exames ou calquera outra proba 

avaliable, incluso cando isto se demostre unha vez rematada a proba. Nesta circunstancia a 

proba será cualificada cun 0. O plaxio será penalizaco do mesmo xeito. O uso do bolígrafo 

borrable queda prohibido. 

 

Polo que respecta aos alumnos que teñen a MATERIA PENDENTE do curso anterior, as 

diretrices serán as mesmas ca na  ESO. Os profesores que imparten 2º de Bacharelato 

encargaranse do seguimento e avaliación deste alumnado.  

Na QUENDA DE NOCTURNO, os alumnos matriculanse de materias soltas, polo que o 

concepto de “pendente” non é aplicable neste caso e cursan as materias de xeito 

independente.  
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MODIFICACIÓNS RELATIVAS Á SUSPENSIÓN DAS CLASES 

POLA COVID-19. 
 

 

1. Ensino non presencial. 

 

 O Departamento debe establecer a metodoloxía e medidas a adoptar no caso de 

ensino a distancia, atendendo á Resolución conxunta das consellerías de educación, 

Universidade e formación profesional e de sanidade que aproban as instrucións polas 

que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde 

pública aprobadas polo consejo interterritorial do Sistema nacional de salud pública 

(d.o.g nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do 

Comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. (Dado que non 

hai novas instrucións para este curso, consideramos que esta medida se debe manter no 

presente ano académico). 

 

Durante as primeiras sesións do curso, o profesor establecerá co seu alumnado a 

metodoloxía a seguir en caso de que haxa que interromper o ensino presencial.  

Tamén é recomendable que no ensino presencial se incorpore o uso de 

ferramentas como a Aula Virtual ou Abalar para normalizar a súa utilización. Isto 

contribuirá, ademais, a minimizar o manexo de fotocopias. 

Ante a imposibilidade de coñecer con antelación cando e durante canto tempo se 

podería dar a suspensión das clases, como liñas xerais establécense as seguintes 

directrices:   

 

1.1. Suspensión das clases de todo o grupo. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as 

consecuencias negativas desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas 

tecnolóxicas dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o 

correo electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades do alumnado e 

resolución de posibles dúbidas. Tamén se poderá empregar Webex para as clases a 

distancia, sempre que o alumnado conte cos medios informáticos axeitados 

(desafortunadamente, o curso pasado moitos alumnos tiveron dificultades materiais para 

empregar esta ferramenta). 

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais 

de referencia (do mesmo xeito que ocorre no ensino presencial). 

En previsión da suspensión das clases, sería aconsellable que as obras de lectura 

propostas existan en formato PDF para facilitarlle ao alumnado o acceso a elas. 

As actividades organizaranse de xeito semanal para que o alumno as vaia 

facendo ao seu ritmo (xa que moitos alumnos teñen irmáns que coinciden no mesmo 

horario lectivo e con un so ordenador). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial, 

prestando especial atención a aqueles estándares imprescindibles para a obtención 
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dunha avaliación positiva. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto 

non é posible, organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da suspensión das clases pode requirir do 

establecemento de novos procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre 

os membros do departamento, se fose necesario, e reflectidos posteriormente nas actas 

das reunións e na memoria final. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado 

do mesmo xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na 

cualificación global que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumnado para resolver as dúbidas 

que poidan xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos 

para o ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles 

(teléfono móbil, libro de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...). 

A colaboración co Departamento de orientación será fundamental no caso de 

alumnos con necesidades de calquera tipo. 

 

 

 

1.2. Suspensión da asistencia a clase por un ou varios alumnos de xeito puntual. 

No caso de que un ou varios alumnos non asistan a clase por mor da COVID-19 

e o resto do grupo continúe co ensino presencial, o profesor atenderá telemáticamente a 

este alumnado empregando as ferramentas tecnolóxicas e a metodoloxía que considere 

máis axeitadas para o seguimento individualizado do proceso de ensinanza e 

aprendizaxe. 

 

Metodoloxía, materiais e recursos didácticos 

Procurarase seguir avanzando materia para minimizar no posible as 

consecuencias negativas desta situación. 

A docencia continuará de xeito telemático empregando as ferramentas 

tecnolóxicas dispoñibles. 

O profesor comunicarase co alumnado a través da Aula Virtual, Abalar e o 

correo electrónico para a entrega de tarefas, seguimento das actividades e resolución de 

posibles dúbidas.  

O libro de texto e os apuntamentos preparados polo profesor serán os materiais 

de referencia (do mesmo xeito que ocorre para os demais alumnos que seguen no ensino 

presencial). 

 

Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación serán os mesmos que os do ensino presencial. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación de cada estándar 

Adaptaranse á metodoloxía empregada, primando a observación directa.  

As probas escritas e orais posporanse ata a volta ás clases presenciais. Se isto 

non é posible, organizaranse probas para facer a distancia. 

O momento e a duración da non asistencia ás clases pode requirir do 

establecemento de novos procedementos de avaliación que deberán ser acordados entre 

os membros do departamento se fose necesario. 

 

Criterios de cualificación 

O traballo realizado deste xeito será tido en conta para a avaliación do alumnado 

do mesmo xeito que o faría o traballo na aula e irá no apartado de “observación directa”.  

No caso de facer probas escritas ou orais, terán a mesma porcentaxe na 

cualificación global que durante o ensino presencial.  

 

Medidas de atención á diversidade 

O profesor estará en contacto constante co alumno para resolver as dúbidas que 

poidan xurdir. 

Deberase prestar especial atención ao alumnado que presente problemas técnicos 

para o ensino telemático. Neses casos, o profesor optimizará os recursos dispoñibles 

(teléfono móbil, libro de texto ou apuntamentos, caderno do alumno...) e a colaboración 

co Departamento de Orientación será de gran axuda. 

 

2. Metodoloxía para o alumnado que non poida seguir o ensino telemático. 

 

Tal e como se fixo o curso pasado, o centro educativo encargarase de localizar 

aqueles alumnos que teñen problemas para seguir o  ensino a distancia e tentará de 

solucionar estas circunstancias. 

Por parte dos docentes, no caso de que non se poidan solventar as carencias do 

alumnado, adaptaránse os procedementos o máximo posible, de tal xeito que con 

materiais como o libro de texto e un teléfono móbil o alumno poida seguir avanzando na 

materia. 
 

 

Asdo. e aprobado polo Departamento de Lingua castelá e Literatura do IES Isidro Parga Pondal 

 

En Carballo, a  30 de setembro de 2021 


