
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

1º ESO:  Aprender a falar en público B 1.4 Realiza presentacións orais L.C. B1 4.1. 

Ler, comprender, interpretar  textos en distintos soportes B 
2.1. 

Recoñece a idea principal e as ideas secundarias dun texto. LCLB2. 1.1. 

Escribir textos en diferentes soportes en relación co ámbito 
de uso B2.4. 

Escribe textos narrativos, descritivos, expositivos imitando textos modelo LCLB2 4.2. 

Aplicar os coñecementos de lingua para resolver problemas 
de comprensión e para a composición (…) dos textos propios. 
B3.1. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais (…) LCL B3.1.1. 
Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos propios LCLB3.1.2. 
Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais (…) LCL B3.1.3. 

Ler fragmentos ou obras da literatura (…) amosando interese 
pola lectura. B4.1. 

Le e comprende (…)obras literarias próximas aos seus gustos. LCLB4.1.1. 

2º de ESO: Aplicar as extratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados B.2.4. 

Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade (…)e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. LCLB4.2. 

Engádense os criterios de Coñecemento da lingua e 
Educación literaria que aparecen na Programación do 
Departamento referidos a 2º ESO. 

Engádense os Estándares de aprendizaxe referidos a Coñecemento da lingua e 
Educación literaria que aparecen na Programación do Departamento referidos a 2º de 
ESO. 

3º de ESO: Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes. B2.2. 

Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa dos textos escritos narrativos, 
descritivos, expositivos e argumentativos(…) LCLB2.2.2. 

Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de calquera 
tipo de textos a través dunha lectura reflexiva. B2.3. 

Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. LCLB2.3.1. 

Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación 
co ámbito de uso. B2.6. 

Resume textos, globalizando a información e integrándoa en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente evitando parafrasear o texto resumido. LCLB2.6.3. 

Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 
adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais, dentro do 
marco da oración simple. B3.3. 

Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra nuclear do 
resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento no marco da oración. 
LCLB3.3.1. 
Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do verbo a partir do seu 
significado, distinguindo os grupos de palabras que poden funcionar como 
complementos verbais (…)LCLB3.3.2. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 
oración simple: suxeito e predicado.B34. 

Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple. LCLB3.4.1. 

Comprender textos literarios da idade Media e o 
Renacemento, intención do autor/a, relacionando o contido e 
a forma do texto(…)B4.5. 

Le e comprende unha selección de textos literarios(…)representativos da Idade Media e 
o Renacemento, identificando o tema, resumindo o seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria. LCLB4.5.1. 
Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas (…)LCLB4.5.2 

4º de ESO:  Aplicar os coñecementos sobre a lingua para 
resolver problemas de comprensión e expresión de textos 
orais e escritos. B3.7. 

Revisa os seus discursos orais e escritos aplicando correctamente as normas 
ortográficas e gramaticais (…)LCLB3.7.1. 

Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con 
especial  atención ós expositivos e 
argumentativos(…)B3.8./Ademais: B3.1. ; B3.2./B3.3./B3.6. 

Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, especialmente as expositivas e 
argumentativas. (…)LCLB3.8.1.Ademais: 
LCLB3.1.1./LCLB3.2.1/LCLB3.3.1/LCLB.3.3.2/LCLB3.3.3./LCLB3.6.1./LCLB3.6.2./LCLB3.6.3. 
 

Comprender textos literarios representativos dos séculos 
XVIII, XIX e do XX ata a Xeración do 98, recoñecendo intención 
do autor, o tema e os trazos propios de xénero e 
relacionando os seu contido co contexto sociocultural e 
literario da época(…)B4.4. 

Le e comprende unha selección de textos literarios da literatura dos séculos XVIII, XIX e 
XX ata a Xeración do 98, identificando os tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. LCLB4.4.1./LCLB4.4.2. 

1ºBAC: Desenvolver por escrito un tema do currículo con 
rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical.B2.1. 

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

Sintetizar o contido de textos expositivos e argumentativos 
de tema especializado, discriminando a información relevante 
e accesoria(…) B2.2. 

Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado (…)LCL 
1B2.2.1. 
Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios do ámbito 
educativo, distinguindo ideas principais de secundarias. LCLB2.2.2. 

Aplicar os coñecementos sobre estruturas sintácticas dos 
enunciados para mellorar os textos orais e escritos. B3.3 

Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando a relación entre os 
grupos de palabras. LCL 1B3.3.1. 
Recoñece as oracións activas, pasivas, impersoais e medias(…)LCLB3.3.2. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñece os trazos propios das tipoloxías textuais (…)B3.4. 
Recoñece e explica os trazos estruturais e lingüísticos dos textos narrativos(…) 
LCL1B3.4.1. 

Recoñecer os usos sociais e funcionais da lingua(…)B3.8. Selecciona o léxico e as expresións adecuadas (…)LCL1B3.8.1. 

Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
desde a Idade Media ata o século XVII(…)B4.1.                  

Le e analiza fragmentos e obras significativas das épocas citadas(…)LCL1B4.1.1. 

Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas 
desde a Idade Media ata o século XVII, identificando as súas 
características temáticas e formais (…) B4.2. 

Identifica as características temáticas e formais en relación co contexto, o movemento 
e o xénero ao que pertence a obra literaria (…)LCL1B4.2.1. 

2º BAC: Escribir textos expositivos e argumentativos (…) 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. B2.2. 

Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección 
ortográfica e gramatical, aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para 
mellorar a expresión escrita. LCL2B2.2.1. 

Reoñecer e explicar o proceso de formación de palabras en 
español (…) B3.1. 

Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos 
(…) LCL2B3.1.1. 

Recoñecer e identificar os trazos característicos das 
categorías gramaticais, e explicar os seus usos e valores nos 
textos. B3.2. 

Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais(…)LCL2B3.2.1. 

Observar, reflexionar e explicar as estruturas sintácticas dun 
texto (…) B3.4. 

Recoñece as estruturas sintácticas e explica a relación funcional e de significado que 
establecen co verbo da oración principal (…)LCL2B3.4.1. 

Coñecer os aspectos temáticos e formais dos principais 
movementos literarios do século XX ata os nosos días, así 
como os autores e obras máis significativas B4.1. 

Desenvolve por escrito con coherencia e corrección as carácterísticas temáticas e 
formais dos principais movementos do século XX ata os nosos días, mencionando os 
autores e obras máis representativas. LCL2B4.1.1. 

Ler e analizar textos literarios representativos da historia da 
literatura do século XX ata os nosos días, identificando as 
características temáticas e formais (…)B4.2. 

Analiza fragmentos literarios ou obras completas do século XX ata os nosos días, 
relacionando o contido e as formas de expresión(…) LCL2B4.2.1. 

Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da literatura 
do século XX ata os nosos días (…)B4.3. 

Interpreta de xeito crítico fragmentos ou obras completas significativas da literatura do 
século XX ata os nosos días (…)LCL2B4.3.1. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 
B4.4. 

Desenvolve por escrito un tema da historia da literatura do século XX ata os nosos días, 
expondo as ideas con rigor, claridade, coherencia e corrección, e achegando unha visión 
persoal. LCL2B4.4.1. 

 

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe para as materias de OCEO, OLE e Literatura Universal son os recollidos na Programación do curso agás 

aqueles que non poideron ser abordados no terceiro trimestre. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos (fichas de gramática, 
resumos, probas de ortografía, investigacións, comentarios de texto , 
traballos e preguntas sobre libros de lectura obrigatoria, gravacións orais). 
Análise e corrección de probas específicas: exames (presenciais ou non). 
Participación nas tarefas propostas de reforzo e aprendizaxe. 

Instrumentos: Actividades de reforzo, recuperación e aprendizaxe a través 
de medios telemáticos e exposicións orais gravadas realizadas polos 
alumnos; as anotacións no caderno do profesor. 
Probas de Avaliación telemáticas e, si é posible, presenciais.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Alumnado de 2º de Bacharelato: 
Calcularase a nota da avaliación ordinaria sumando o 40% da cualfificación da 
primeira avaliación e o 60% da cualificación da segunda avaliación. 
O alumnado poderá subir ata 1 punto a nota resultante da aplicación deste 
procedemento de cálculo polo traballo de reforzo e aprendizaxe desenvolvido 
durante o terceiro trimestre. 
Os alumnos que non acaden o aprobado coa aplicación deste procedemento 
presentaranse a unha proba telemática ou presencial (si as condicións sanitarias e  
educativas o permiten) e a nota final calcularase da seguinte maneira: 60% da nota 
media da primeira e segunda avaliación +40% a proba de exame, telemático ou 
presencial. 
Alumnado de ESO e 1º de Bacharelato:  
Calcularase a nota da avaliación ordinaria sumando o 60% da cualificación da 
primeira avaliación e o 40% da cualificación da segunda avaliación. 
O alumnado poderá subir ata 1 punto a nota resultante da aplicación deste 
procedemento de cálculo polo traballo de reforzo e aprendizaxe desenvolvido 
durante o terceiro trimestre. 
Os alumnos que non acaden o aprobado coa aplicación deste procedemento 
presentaranse a unha proba telemática ou presencial (si as condicións sanitarias e 
educativas o permiten) e a cualificación final calcularase da seguinte maneira: 60% 
da nota media da primeira e segunda avaliación+ 40% a proba de exame, 
telemático ou presencial. 

 
A cualificación mínima para aprobar é un 5 en todos os cursos. 
No caso de que algunha proba sexa copiada ou se demostre que non foi 
realizada polo alumno,  a cualificación desa proba será de 0. 
 
Materia de Obradoiro de Comunicación e Expresión Oral: 
Alumnos suspensos: 80% da nota da 1ª e 2ª avaliación+ 20% o exame 
telemático. É condición indispensable para aprobar a materia presentar as tarefas e 
traballos propostos pola profesora. 
Alumnos suspensos en OLE: Deberán entregar unha reseña dunha obra literaria 
e dous traballos escritos de redacción para aprobar. Os alumnos aprobados que 
queiran subir un punto só terán que presentar a reseña da obra literaria. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O aprobado da materia está no 5. 
O 100% da nota procederá dunha proba escrita. 
Os contidos da proba serán os da 1ª e 2ª avaliación. 
As lecturas obrigatorias da 1ª e 2ª avaliación estarán incluídas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Os que aparecen recollidos nesta programación para os diferentes niveis e 
materias, así como os estándares de aprendizaxe. 

Criterios de cualificación: 
 
Para obter a cualificación ordinaria seguirase este procedemento: 
40% da nota da primeira avaliación+ 60% da nota da segunda avaliación. 
Os alumnos poderán subir ata 1 punto a nota resultante da aplicación 
deste procedemento de cálculo  polo traballo de reforzo e aprendizaxe 
desenvolvido no terceiro trimestre. 
Os alumnos que non acaden o aprobado aplicando este procedemento 
terán que presentarse a unha proba telemática ou presencial (si as 
condicións sanitarias e educativas o permiten) e a cualificación final 
obterase da seguinte maneira:  60% da media da primeira e segunda 
avaliación + 40% do exame telemático ou presencial. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos:  Análise das tarefas de reforzo e aprendizaxe realizadas 
online polos alumnos/as. Participación e interese do alumnado no seu 
propio aprendizaxe mediante as tarefas propostas. Exames presenciais ou 
telemáticos. 
Instrumentos: Actividades de reforzo e aprendizaxe (fichas, comentarios 
de texto, exercicios gramaticais, traballos sobre obras ou textos literarios) 
Exame presencial ou telemático. 
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Fdo.: Berta Otero Roca 

Xefa do Departamento 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo de gramática, ortografía, períodos 
literarios estudados nas dúas primeiras avaliacións. Actividades de 
lectura comprensiva e expresión escrita( resumos, redaccións). 
Lectura e escritura de diferentes tipoloxías textuais. Lectura , reflexión 
e actividades sobre a obra de lectura obrigatoria proposta en cada 
curso. 
Actividades prácticas sobre o tema que quedou sen tratar en 2º de 
Bacharelato. Ampliación de temas de lingua e literatura de 1º de 
Bacharelato indispensables para entender a literatura de 2º de 
Bacharelato e para acadar as competencias nese curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Reforzo dos temas vistos nas primeiras avaliacións mediante tarefas 
guiadas polo profesor, apuntes e explicacións a través de Google 
Classroom, formularios, traballos de investigación sobre a obra de 
lectura obrigatoria e preguntas sobre aspectos formais e de contido da 
mesma, clases orais por plataforma Webex, explicacións e actividades 
por aula virtual. 

Materiais e recursos 

Apuntes e documentos en formato pdf,  libro de texto, obras de 
lectura obrigatoria, Google formularios, Google Classroom, blogue do 
centro, aula virtual. (Admitíronse tarefas a través de fotos), 
plataforma Webex. 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Aula virtual da materia (MOODLE), correo electrónico do profesor/a, 
plataforma ABALAR, blogue do centro, Google Classroom. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


