
 

Adaptación 
da programación didáctica 

Curso 2019-20 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

IES Pedra da Auga (Ponteareas) 

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.



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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO:    IES PEDRA DA AUGA  
CURSO:    1º ESO 
MATERIA:    Lingua Galega e Literatura 
DEPARTAMENTO:   Lingua Galega e Literatura 
DATA:    15/05/2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2. Avaliación e cualificación

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

4. Información e publicidade

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 Páxina �  de �2 9

_____________________________________
CENTRO: IES PEDRA DA AUGA

CURSO: 1º ESO
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪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.

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o 
contido das mensaxes a través de distintos recursos: 
xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de 
internet.

▪B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da 
vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos 
á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou 
de móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de 
textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de 
móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

▪B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos 
medios de comunicación, especialmente, os narrativos 
e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos 
medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

▪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. 

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do 
galego.

▪B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co fin de 
producir textos adecuados, coherentes, cohesionados 
e correctos gramaticalmente.

LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal 
segundo o requira a situación comunicativa.

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos 
esenciais para a cohesión das ideas: conectores textuais 
básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e 
dentro do sintagma verbal.

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).

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

▪B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos 
sinxelos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de 
móbil. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.

▪B2.10. Producir, a partir dun modelo, textos propios 
dos medios de comunicación, fundamentalmente 
noticias, en formato papel ou dixital.

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios 
dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, 
en formato papel ou dixital.

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e 
xéneros) e os elementos paratextuais que acompañan as 
noticias.

▪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
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▪B2.12. Producir textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e exposicións de 
ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e 
conceptos.

▪B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC 
(procesadores de texto e correctores ortográficos) 
para planificar, revisar e mellorar a presentación dos 
escritos. 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións 
básicas dun procesador de textos para organizar os 
contidos e mellorar a presentación.

▪B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha 
actitude activa e de confianza.

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

▪B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.

▪B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega.

▪B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta en calquera soporte, para 
resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe 
autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en 
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de 
consulta.

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

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

▪B3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual.

▪B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas 
categorías gramaticais, utilizar este coñecemento para 
distinguir erros e diferenciar as flexivas das non 
flexivas.  

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para 
corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas.

▪B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre os 
mecanismos da cohesión textual como a deíxe 
persoal. 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias 
deícticas persoais.

▪B3.8. Recoñecer, usar e explicar os conectores 
textuais máis comúns (sobre todo os temporais e os 
explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos.

▪B3.9. Coñecer as regras de concordancia no seo da 
oración para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras de concordancia.

▪B3.10. Recoñecer as 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.

▪B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o 
uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación 
do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación.

▪B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, 
procurando asimilar os 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. Comparar textos literarios e non literarios e 
diferenciar 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.

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos característicos máis xerais.
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▪B5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñecer a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

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

▪B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.

Alumnado de 
materia 

pendente
Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

Cualificación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 Páxina �  de �7 9

_____________________________________
CENTRO: IES PEDRA DA AUGA

CURSO: 1º ESO
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



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

Actividades 

Boletín de actividades de recuperación para o alumnado que ten 
suspensa algunha das avaliacións anteriores. 
Actividades de consolidación da materia impartida. 
Actividades de comprensión de textos literarios e non literarios 
proporcionados polo profesor/a. 

Actividades de creación de textos con intención estética.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade: 
O profesor/a envía as tarefas propostas por correo electrónico 
ao equipo directivo, que llelas fai chegar en papel aos pais do 
alumno/a. 
Contacto telefónico para a resolución de dúbidas.

Materiais e 
recursos

Libro de texto: Lingua e literatura 1º ESO (Proxecto Saber facer), 
Edicións Obradoiro-Santillana, 2015. 

Documentos proporcionados polo profesor/a a través da aula 
virtual. 

Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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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

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as 
normas do uso lingüístico para resolver problemas de 
comprensión. 

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en 
resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas.

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a 
partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións.

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e 
comprende a relación existente entre elas.

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois da lectura.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes.  

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis 
relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 
situacións da vida cotiá. 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, 
regras de xogos, correspondencia escolar.

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou 
dixital, textos propios dos medios de comunicación 
(noticias). 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos 
medios de comunicación (noticias).

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos 
propios dos medios de comunicación: portadas e titulares.

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou 
dixital, textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: 
webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén en 
diversas fontes e integrar os coñecementos adquiridos 
non proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios 
impresos ou en versión dixital.

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a 
lectura que permita identificar usos lingüísticos 
discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou 
desacordo e respecto ás mensaxes expresadas. 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o 
significado dun texto.

B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión 
para conseguir a adecuación, coherencia, cohesión e 
corrección dos contidos nas relacións internas e 
externas do texto.  

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as 
ideas e estruturar o texto.

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e 
educativo.

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de 
cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas 
de tipo léxico e os conectores). 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en 
relación coa organización oracional e coa forma do texto 
(os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas 
expresadas)

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas 
regras ortográficas e morfolóxicas.

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: 
procesadores de texto, programas de presentación, 
dicionarios electrónicos e correctores.
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B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, 
cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en 
foros.  

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das 
relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros.

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
propios dos medios de comunicación a partir dun 
modelo (noticias). 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
propios dos medios de comunicación a partir dun modelo 
(noticias).

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de 
carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes 
de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 
das materias curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos 
de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes 
de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das 
materias curriculares.

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou 
dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións e descricións. 

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos 
de distinta tipoloxía a partir dun modelo, 
fundamentalmente, narrativos e descritivos.

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen 
parafrasear o texto resumido.

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e 
preciso coa presenza da fraseoloxía e vocabulario 
traballado na aula. 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación 
comunicativa.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega.

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera 
outra fonte de consulta, en papel ou en soporte 
electrónico, para resolver dúbidas e para progresar 
na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan 
os textos orais e escritos. 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou 
escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás 
normas.

B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos textos.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos 
e da súa caracterización morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais. 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e 
formas verbais na comprensión e produción de textos orais 
e escritos.

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os 
recursos da lingua con flexibilidade e creatividade. 

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, 
oposición e contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de 
espazo, oposición, contraste, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de referencia interna que lle 
proporcionan cohesión a un texto.

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión 
interna.

B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para 
elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de 
maneira axeitada e correcta atendendo aos compoñentes 
sintácticos.

B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o 
uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación 
do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 
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B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade. 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, 
minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao 
caso galego.

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e 
valora a súa existencia como un elemento de riqueza 
cultural.

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á presenza da lingua galega no 
contorno. 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia 
a partir do estudo do seu contorno (concello e comarca), 
compáraa coa situación doutros contextos e analiza as 
diferenzas.

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 prexuízos de carácter estético e 
socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística 
e na do seu contorno.

B4.6. Recoñecer os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valorala como variante unificadora.

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora.

B5.1. Valorar o uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada 
xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe nos textos literarios.

B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, 
identificar os trazos dos subxéneros e a funcionalidade 
dos recursos retóricos. 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, 
identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos.

B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula. 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose 
dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos 
retóricos traballados na aula
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica, listas de cotexo.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.

Alumnado de 
materia 

pendente
Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

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

Actividades 

Actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensa 
algunha das avaliacións anteriores. 

Actividades de consolidación da materia impartida. 
Actividades de comprensión de textos literarios e non literarios 
proporcionados polo profesor/a. 

Actividades de análise guiada de textos literarios. 
Actividades de creación de textos con intención estética: 
acrósticos, esopías…

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade: 
Neste nivel todo o alumnado estaba conectado, xa que se lles 
proporcionaron equipos e tarxetas de datos a todos os que o 
solicitaron.

Materiais e 
recursos

Libro de texto: Lingua galega e literatura 2º ESO, Editorial 
Anaya, 2016. 

Documentos proporcionados polo profesor/a a través da aula 
virtual. 

Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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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

▪B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a 
lectura comprensiva e crítica de textos. 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos.

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario.

▪B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá 
e das relacións sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida 
cotiá e das relacións sociais: convocatorias, actas de 
reunión e regulamentos.

▪B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos 
medios de comunicación e distinguir entre información 
e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.

▪B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter 
educativo, especialmente os expositivos e 
explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do 
ámbito educativo, especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir da información obtida nas 
bibliotecas.

▪B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura 
comunicativa dos textos expositivos e explicativos.  LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 

mensaxes escritas e a intención do emisor.

▪B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos 
que ofrecen as bibliotecas e outros recursos 
relacionados coas TIC para obter, organizar e 
seleccionar información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na 
biblioteca e nos buscadores de internet para obter, 
organizar e seleccionar información.

▪B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante 
a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 
prexuízos e discriminacións. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que 
transmiten prexuízos ou mensaxes discriminatorias.

▪B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos 
propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e intervencións en 
foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da 
vida cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos 
propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros.

▪B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos do ámbito educativo: informes e 
proxectos sobre tarefas educativas das materias 
curriculares. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos e explicativos sobre distintas materias 
curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información. 

▪B2.12. Planificar producir e revisar textos con 
adecuación, coherencia, cohesión e con respecto polas 
normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función 
do tipo de texto e da situación comunicativa para 
redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos 
soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en 
función da situación comunicativa e do ámbito de uso.

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para 
alcanzar a coherencia e cohesión interna (conectores e 
tratamento de formas verbais).

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma 
(cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais).
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▪B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e corrixir as producións 
escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos.

▪B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
temático e da fraseoloxía.  LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en 

contextos comunicativos de uso formal da lingua.

▪B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas 
categorías gramaticais na elaboración de textos 
escritos e orais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das distintas categorías 
gramaticais.

▪B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de 
creación de palabras. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras.

▪B3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega.

▪B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta 
para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas 
sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.

▪B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

▪B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

▪B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións 
sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan.

▪B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar 
nas producións propias os diferentes conectores 
textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, 
así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a 
un texto.

▪B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura 
de textos. Elaborar producións propias segundo estes 
parámetros 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores.

▪B3.11. Comprender o sentido global e a intención 
comunicativa de textos orais e escritos. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura 
de cada emisor.

▪B4.1. Valorar as linguas como medios de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo.

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e amósase 
capaz de explicar a súa postura.

▪B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística 
de Galicia atendendo á presenza da lingua galega. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística 
de Galicia.

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso.

▪B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras 
e adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego. 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica 
o proceso normalizador do galego.

▪B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega, así como identificar as 
causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua desde os seus inicios ata 
1916. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916.

▪B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a 
situación persoal en relación a eles. 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de carácter sociocultural e 
sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e 
na do seu contorno.
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▪B4.7. Recoñecer os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valorala como variante unificadora.  LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 

lingua galega e valóraa como variante unificadora.

▪B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e 
períodos da literatura galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos.

▪B5.2. Comentar textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o 
seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da 
Literatura galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os 
seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 
da literatura galega correspondente.

▪B5.5. Consultar fontes básicas de información e 
familiarizarse cos recursos das TIC para a realización 
de traballos e cita axeitada destas. 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a 
realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC 
para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada 
destes.

▪B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención 
literaria partindo das características dos traballados 
na aula.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención 
literaria partindo das características dos traballados na 
aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.

Alumnado de 
materia 

pendente
Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

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

Actividades 

Actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensa 
algunha das avaliacións anteriores. 

Actividades de consolidación da materia impartida. 
Actividades de comprensión de textos literarios e non literarios 
proporcionados pola profesora. 

Actividades de análise guiada de textos literarios. 
Elaboración de esquemas e resumos de textos. 
Actividades de creación de textos con intención estética. 
Como actividade enmarcada no Proxecto «Quérote», no que 
estaba participando o alumnado, debates a través da plataforma 
Cisco Webex.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade 
Neste nivel todo o alumnado estaba conectado, xa que se lles 
proporcionaron equipos e tarxetas de datos a todos os que o 
solicitaron.

Materiais e 
recursos

Libro de texto: Lingua e literatura 3º ESO (Proxecto Saber facer), 
Edicións Obradoiro-Santillana, 2015. 

Documentos proporcionados polo profesor/a a través da aula 
virtual. 

Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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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

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a 
lectura comprensiva e crítica dos textos.

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a 
análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas 
conceptuais).

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios 
(gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 
outras fontes de documentación) para solucionar 
problemas de comprensión.

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun 
texto.

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de 
contidos explícitos e implícitos.

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do 
rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso.

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos 
propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito laboral, 
administrativo e comercial.

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios 
da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 
administrativo (carta administrativa e solicitude ou 
instancia) e comercial (carta comercial, carta de 
reclamación…).

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como 
libros de texto e recursos de temas especializados en 
internet.

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e 
recursos de temas especializados en internet.

B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de 
textos argumentativos. 

LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos 
argumentos expresados nun texto.

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das 
bibliotecas e doutras fontes de información impresa 
ou en formato dixital. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e 
extrae conclusións a partir da consulta de materiais en 
distintos soportes.

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas 
ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos 
seus escritos.

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para 
producir escritos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados desde o punto de vista comunicativo 
(planificación, organización, redacción e revisión). 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e 
mapas conceptuais).

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da 
tipoloxía textual e do acto comunicativo.

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de cohesión.

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao 
seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente.

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a 
organización dos contidos do texto é correcta e que non 
se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou 
de presentación.
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B2.11. Producir, respectando as súas características 
formais e de contido, textos propios da vida cotiá 
pertencentes a distintos ámbitos tanto en formato 
papel como dixital: laborais, administrativos e 
comerciais. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características 
formais e de contido, e en soporte tanto impreso como 
dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: administrativo (carta administrativa e 
solicitude ou instancia) e comercial (carta comercial, 
carta de reclamación…).

B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos 
argumentativos, redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos 
argumentativos, redactados a partir da información obtida 
de distintas fontes.

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto 
argumentativo propio a partir dun tema dado sen 
documentación previa.

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de 
partida.

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
preciso de diferentes categorías gramaticais. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e 
preciso de diferentes categorías gramaticais.

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e distingue 
os diversos tipos.

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de 
creación de palabras, os valores dos morfemas e as 
súas posibilidades combinatorias para crear novos 
termos. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras.

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as 
súas posibilidades combinatorias para crear novas 
palabras.

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na 
aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio 
vocabulario.  

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes 
de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para 
progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu 
vocabulario.

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 
escritos.

B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica.

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, 
identificando as principais regras de combinación 
impostas polo verbos. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra 
nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, 
identificando o verbo e os seus complementos.

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da 
estrutura sintáctica galega.

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do 
predicado.

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta.

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e 
propios a estrutura, a construción e xustificación dos 
parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e 
elabora textos de acordo con estes parámetros. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de 
progresión temática.

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función 
do contexto, do tema e do xénero e elabora 
producións propias cunha adecuación apropiada. 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero 
textual.
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B4.2. Describir a situación sociolingüística de Galicia 
atendendo á presenza da lingua galega nos principais 
ámbitos.

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística.

B4.3. Identificar os elementos do proceso 
normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao seu 
uso. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e 
explica axeitadamente cada fenómeno.

B4.4. Recoñecer os feitos máis relevantes da súa 
historia social da lingua galega, e sinalar as distintas 
etapas desde 1916. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916 e elabora 
textos expositivos sobre as diferentes etapas.

B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega e da función da lingua estándar. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega.

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega.

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a década 
de 1960. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da 
literatura galega de 1916 ata a década de 1960.

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
década de 1960 sinalando os seus principais trazos 
característicos.

B5.2. Comentar obras representativas da literatura 
galega de 1916 ata a década de 1960 e relaciona o 
seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período.

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de 
obras da Literatura galega desde 1916 ata a década de 
1960, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente.

B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria 
partindo das características dos traballados na aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.
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Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
Serán os indicados na correspondente adaptación da programación 
de cada nivel.

Criterios de cualificación: 
▪︎O alumno/a que teña aprobado algunha das dúas primeiras 
avaliacións do seu curso actual, considerarase que tamén 
aprobou a materia pendente, coa mesma cualificación. 

▪︎Se non concorre o caso anterior, realizará un caderno de 
actividades: considérase aprobada a materia se o alumno/a 
realiza, como mínimo, a metade das actividades propostas. 
▪No caso de que alumno/a non entregase o caderno de 
actividades, poderá realizar unha proba escrita a través da aula 
virtual: considérase aprobada a materia pendente se acada un 
mínimo de 5 puntos.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización dun caderniño de actividades que terán como base os 
estándares de aprendizaxe seleccionados na correspondente 
adaptación da programación de cada nivel. Despois de realizadas 
estas actividades, entregaranse, antes dun prazo indicado, a través 
da aula virtual ou do correo electrónico. 

No caso de que o alumno/a non entregue as actividades propostas, 
será convocado a unha proba final; as preguntas desta proba serán 
algunhas das que aparecen no caderniño de actividades entregado.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

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

Actividades 

Actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensa 
algunha das avaliacións anteriores. 

Actividades de consolidación da materia impartida. 
Actividades de creación de textos con intención estética.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade 
Neste nivel todo o alumnado estaba conectado, xa que se lles 
proporcionaron equipos e tarxetas de datos a todos os que o 
solicitaron.

Materiais e 
recursos

Libro de texto: Lingua e literatura 4º ESO, Editorial Anaya, 2016. 
Documentos proporcionados polo profesor a través da aula virtual. 
Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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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

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para comprender, 
analizar e comentar o texto na súa integridade. 

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais.

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica 
o propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e 
xuízos sobre a mensaxe.

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e 
compón o esquema xerarquizado das ideas do texto.

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e 
dixitais para facilitar a comprensión e complementar a 
información do texto.

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas 
adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus 
textos de forma clara e ordenada.

LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións.

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión 
lingüística.

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega.

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de 
textos expositivos e argumentativos de tema 
especializado do ámbito educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o 
contido de materiais de consulta (dicionarios, glosarios e 
enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos 
(ensaios).

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo ou de 
divulgación científica e cultural.

LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as 
secundarias de textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito educativo.

LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical.

LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita 
o uso de coloquialismos e palabras comodín.

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica 
textos publicitarios e periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión. 

LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma crítica 
textos publicitarios e periodísticos de carácter informativo 
ou de opinión.

LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e recoñece 
os elementos de persuasión dos anuncios.

LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios.

B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos 
expositivos pertencentes a distintos ámbitos de uso. 

LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos expositivos.

B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos 
narrativos pertencentes a distintos ámbitos de uso.  

LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos narrativos.

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos 
argumentativos pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos argumentativos.
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B2.10. Planificar, producir e revisar textos de 
investigación a partir da información obtida en fontes 
impresas e dixitais e con axuda dos recursos que 
ofrecen as TIC. 

LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e 
selecciona a información relevante mediante fichas-
resumo.

LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, bibliografía.

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección. 

LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de diferentes 
xéneros mostrando un correcto nivel de corrección 
gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 
cohesión e corrección.

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos 
das categorías gramaticais substantivo e adxectivo, 
explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do 
substantivo e do adxectivo nun texto, relacionándoos coa 
intención comunicativa, coa tipoloxía textual, así como 
con outros compoñentes da situación comunicativa.

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos 
da categoría gramatical dos determinantes, 
explicando os seus usos e valores nos textos. 

LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
determinantes, relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes.

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos característicos 
da categoría gramatical do verbo e as perífrases 
verbais e explicar os seus usos e valores nos textos. 

LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos 
e das perífrases e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes.

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar 
nas producións propias orais e escritas os diferentes 
conectores textuais. 

LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos 
da categoría gramatical do adverbio e explicar os 
seus usos e valores nos textos 

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
adverbios e das locucións adverbiais e relaciona a súa 
presenza coa intención comunicativa e a tipoloxía textual, 
así como con outros compoñentes.

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos 
da categoría gramatical dos pronomes e explicar os 
seus usos e valores nos textos. 

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
pronomes e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes.

B4.2. Describir a diversidade lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica, distinguir conceptos 
básicos de contacto de linguas e describir os 
fundamentos do ecolingüismo.  

LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no mundo, en 
Europa e na Península Ibérica.

LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua 
minorizada, conflito lingüístico e diglosia e describe os 
fundamentos do ecolingüismo.

B4.5. Identificar e describir as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo, o seu 
contexto e identificalo en textos. 

LGB4.5.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego antigo así como a súa situación sociolingüística.

B4.6. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu contexto e identificalo en 
textos. 

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII), 
describe o seu contexto e identifícao en textos.

LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego medio así como a súa situación sociolingüística.

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", 
caracterizar os diferentes xéneros e analizar os seus 
principais recursos formais e describir a cronoloxía 
xeral da historia da literatura galega.

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", 
caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe a cronoloxía xeral 
da historia da literatura galega.

LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios.
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B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura 
medieval: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, definir as 
características principais e analizar a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval. 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura 
medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as 
características principais e analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa medieval.

B5.4. Ler textos significativos da literatura medieval, 
identificar as súas características temáticas e formais 
e poñelas en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que pertencen. 

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico.

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describir e analizar as obras e os/as 
autores/as principais. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 
galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): contextualiza 
sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta 
etapa, e describe e analiza as obras e os/as autores/as 
principais.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.

Alumnado de 
materia 

pendente
Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

Cualificación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 Páxina �  de �7 9

_____________________________________
CENTRO: IES PEDRA DA AUGA

CURSO: 1º BACH.
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA



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

Actividades 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade 
Neste nivel todo o alumnado estaba conectado, xa que se lles 
proporcionaron equipos e tarxetas de datos a todos os que o 
solicitaron.

Materiais e 
recursos

Libro de texto: Lingua e literatura 1º Bacharelato (Proxecto Saber 
facer), Edicións Obradoiro-Santillana, 2015. 

Documentos proporcionados polo profesor/a a través da aula 
virtual. 

Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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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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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO:    IES PEDRA DA AUGA  
CURSO:    2º BACH. 
MATERIA:    Lingua Galega e Literatura II 
DEPARTAMENTO:   Lingua Galega e Literatura 
DATA:    15/05/2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para interpretar e 
producir textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial.

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais.

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a 
intención comunicativa do emisor en textos expositivos e 
argumentativos de distintos ámbitos.

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos.

B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en 
grupo sobre temas controvertidos do currículo ou de 
actualidade social, científica ou cultural. 

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical.

LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) e emprega os recursos 
expresivos propios do rexistro formal.

LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de 
coloquialismos ou palabras comodín.

LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en 
función duns obxectivos fixados previamente, contrasta 
posturas enfrontadas e defende a súa opinión con 
argumentos.

B2.6. Describir as propiedades do texto e analizar os 
procedementos lingüísticos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión nas producións propias e alleas. 

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e léxico-semánticos.

B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua galega 
e recoñecer a importancia e o valor das normas 
fonéticas como medio para facilitar a comunicación 
eficaz. 

LGB3.1.1. Define e identifica os fonemas vocálicos e 
consonánticos da lingua galega.

B3.2. Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e 
explicar os seus trazos característicos en 
manifestacións orais e escritas e valorar a diversidade 
lingüística como parte do patrimonio cultural. 

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e 
valora a diversidade lingüística como parte de noso 
patrimonio cultural.

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de formación das 
palabras e aplicar os coñecementos adquiridos para a 
mellora, comprensión e enriquecemento do 
vocabulario activo. 

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das 
palabras. 

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así 
como a análise morfolóxica.

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura 
morfolóxica.

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as distintas 
unidades e función sintácticas e aplicar os 
coñecementos sobre análise sintáctica na produción de 
textos. 

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, 
explica as relacións que se establecen e emprega a 
terminoloxía axeitada.

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades 
semánticas. 

LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades 
semánticas.

B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción 
da variante estándar da lingua galega, recoñecer as 
interferencias lingüísticas no galego con especial 
atención aos castelanismos e desenvolver un discurso 
propio libre destes elementos. 

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción 
da variante estándar da lingua galega.

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no 
galego, con especial atención aos castelanismos e 
desenvolve un discurso propio libre destes elementos.

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 1978).
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B4.3. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno desde 1916 ata 
1978, describir o seu contexto e identificalo en 
textos. 

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa 
situación sociolingüística.

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos 
establecer entre 1916 e 1978 desde o punto de vista 
sociolingüístico.

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da lingua.

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 
1978) en documentos non literarios e literarios.

B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais características. 

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega 
e as súas principais características.

B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega de 1916 a 1936:  
• Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as 

autores/as.  
• Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 

(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.  
• Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas e 

Grupo Nós. 

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 
1916 a 1936: autores/as de Vangarda e outros/as autores/
as.

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós 
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 
1916 a 1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e 
Grupo Nós.

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega entre 1936 e 1975:  
• Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. A 

Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais.  
• Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. Os 

renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo Blanco-
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas. A Nova 
Narrativa Galega. Autores/as dos primeiros 70.  
• Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o 

Grupo de Ribadavia.  

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega 
entre 1936 e 1975: produción bélica e autores/as do 
exilio, a Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais.

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega 
entre 1936 e 1975: produción bélica e os autores do exilio, 
os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-
Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A 
Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70.

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego 
entre 1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Análise das producións do alumnado. 
Realización de probas escritas. 
Intercambios orais co alumnado.

Instrumentos: 
A través da aula virtual do centro: textos escritos; probas escritas; 
realización de resumos e esquemas. 

A través da plataforma Cisco Webex: intercambios orais; probas 
orais. 

Rúbrica.

Cualificación 
final

Para o cálculo da cualificación final do curso, tomaranse como base 
as cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, e tamén se terán en conta as 
actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando 
beneficie ao alumnado. Procederase do seguinte xeito: 

▪︎A cualificación final será a media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliacións. (Para o cálculo desta media, teranse en conta as 
cualificacións reais e obxectivas, con decimais se é o caso, e non as que 
figuran no boletín de notas; é dicir, no caso dun alumno/a que nunha 
avaliación obtivese un 6,5 e no boletín figura un 6, para o cálculo da 
media terase en conta a primeira nota). 

▪︎Á media das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións, sumaráselle ata o 
máximo de 1 punto, para valorar o traballo non-presencial 
desenvolvido durante o 3º trimestre. O cálculo desta nota 
establecerase segundo unha rúbrica na que se ten en conta a 
regularidade e constancia no traballo, así como a súa calidade.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Na convocatoria extraordinaria de setembro, realizarase unha única 
proba escrita sobre os contidos traballados durante as dúas 
primeiras avaliacións do curso.

Alumnado de 
materia 

pendente
Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente.
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◼ RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DO TRABALLO NON-PRESENCIAL DO 3º TRIMESTRE 

Criterios de avaliación

REGULARIDADE 
E CONSTANCIA 
NO TRABALLO 

[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪ O alumno/a realizou, como mínimo, o 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual dentro do prazo establecido.

Mellorable 
(+0,25)

▪ O alumno/a realizou máis da metade das tarefas dentro do prazo 
establecido, pero non chegan ao 80% das actividades propostas a 
través da aula virtual.

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

REALIZADAS 
[0,50 ptos.]

Satisfactorio 
(+0,50)

▪PRESENTACIÓN. No caso dos traballos escritos, contan cunha presentación 
axeitada: limpeza, marxes, boa caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Empregáronse aceptablemente os procedementos de 
adecuación, coherencia e cohesión textual. Tamén presentan unha 
aceptable corrección gramatical e ortográfica. 

▪ CONTIDO. Os traballos desenvolven todos os aspectos solicitados, e o seu 
contido é acorde co que se pide. O léxico é apropiado.

Mellorable 
(+0,25)

▪PRESENTACIÓN. Non todos os traballos contan cunha presentación 
apropiada; nalgúns falla a limpeza ou a caligrafía (en manuscritos).  

▪EXPRESIÓN. Fallan algúns dos procedementos de adecuación, coherencia 
e cohesión textual: a estrutura non é axeitada, ou non hai unha 
correcta estruturación en parágrafos, ou hai demasiados erros de 
puntuación. Tamén presentan algún erro gramatical e ortográfico. 

▪CONTIDO. Os traballos non desenvolven todos os aspectos solicitados. 
Nalgúns casos, o contido non é acorde co que se pide ou hai pobreza 
léxica.

A case total ausencia dos aspectos sinalados nos criterios de avaliación ou a falta 
de traballo a través da aula virtual implicarán unha cualificación de 0 ptos.

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

Actividades 

Actividades de recuperación para o alumnado que ten suspensa 
algunha das avaliacións anteriores. 

Actividades de consolidación da materia impartida. 
Realización de probas ABAU de anos anteriores.

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

▪Alumnado con conectividade: 
Semanalmente, propóñense actividades a través da aula virtual, 
na que todo o alumnado está matriculado. As actividades son 
corrixidas e devólvense ao alumnado para a súa revisión. 
Contacto co alumnado por videoconferencia a través da 
plataforma Cisco Webex: resolución de dúbidas, seguimento da 
realización das tarefas, interacción entre compañeiros… 
Nos casos que o demanden, contacto telefónico. 

▪Alumnado sen conectividade: 
Neste nivel todo o alumnado estaba conectado, xa que se lles 
proporcionaron equipos e tarxetas de datos a todos os que o 
solicitaron.

Materiais e 
recursos

Libro de clase, con material elaborado polo profesor. 
Documentos proporcionados polo profesor a través da aula virtual. 
Enlaces a recursos en Internet.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Informarase ao alumnado e ás familias da adaptación da 
programación didáctica a través dunha mensaxe enviada dende 
a aula virtual.  
O alumnado será informado tamén nunha sesión de 
videoconferencia a través da plataforma Cisco Webex.

Publicidade 
A adaptación da programación didáctica será publicada na 
páxina web do centro, así como no curso correspondente da 
aula virtual.
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1. Estándares de aprendizaxe e com
petencias im

prescindibles 
Criterio de avaliación 

Estándar de aprendizaxe 

CA1.2 Recoñeceuse a intención com
unicativa e a estrutura e cohesión 

da com
unicación oral, valorando posibles respostas 

RA1 - Utiliza estratexias com
unicativas para interpretar e com

unicar 
inform

ación oral en lingua galega e en lingua castelá, no ám
bito laboral e 

noutros contextos, aplicando os principios da escoita activa, estratexias 
razoadas de com

posición e as norm
as lingüísticas correctas en cada caso 

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos 
de textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe 
realizar e en función da súa finalidade 

 RA2 - Utiliza estratexias com
unicativas para com

unicar inform
ación escrita en 

lingua galega e en lingua castelá, no ám
bito laboral e noutros contextos, 

aplicando á com
posición autónom

a de textos de progresiva com
plexidade 

estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado 

 CA2.2 U
tilizáronse diversas técnicas de procura na com

prensión dun 
texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos 
 CA2.4 Resum

iuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito com

unicativo, revisando e 
reform

ulando as conclusións obtidas 
 CA2.5 Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso 
académ

ico ou profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e 
pautas de elaboración 
 CA2.6 Aplicáronse as principais norm

as gram
aticais e ortográficas na 

redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e 
adecuado ao form

ato e ao contexto com
unicativo 

CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en 
conta o contido, o form

ato e o público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto segundo as norm

as lingüísticas e a finalidade 

CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de 
obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando 
instrum

entos pautado 

RA3 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do 
autor ou da autora e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e 
literario 

  CA4.4 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, 
recoñecendo os tem

as e os m
otivos, os elem

entos sim
bólicos e a 

funcionalidade dos recursos estilísticos m
áis significativos 

RA4 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua 
galega desde com

ezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a 
intención da autora ou do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, 
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sociocultural e literario 
CA1.3 Categorizáronse as características da organización social 
contem

poránea, en especial a galega e a española, analizando a 
estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a súa evolución 
durante o período, utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas 

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contem
poráneas a 

partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da 
súa organización social, política e económ

ica en distintos m
om

entos, e a 
sucesión de transform

acións e conflitos acaecidos 

CA1.4 Exam
inouse a evolución das relacións internacionais 

contem
poráneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que 

perm
itan desenvolver opinións propias sobre os conflitos actuais 

CA1.9 Elaboráronse instrum
entos pautados de recollida e difusión de 

inform
ación que perm

itan a avaliación das aprendizaxes realizadas, 
utilizando o vocabulario preciso 
CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as norm

as de 
funcionam

ento das principais institucións internacionais, xulgando o 
seu papel nos conflitos m

undiais 

RA2 - Valora os principios básicos do sistem
a dem

ocrático analizando as súas 
institucións e as organizacións políticas e económ

icas en que se m
anifesta, 

inferindo pautas de actuación para acom
odar o seu com

portam
ento ao 

cum
prim

ento dos devanditos principios 
CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do m

odelo dem
ocrático español 

valorando o contexto histórico do seu desenvolvem
ento 

 Pode facerse tam
én seguindo o m

odelo que se teña na program
ación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Telemáticos: 

- Corrección de traballos: Aula Virtual do centro. 
- Titorías: Video-conferencias Cisco Webex. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo para a corrección dos traballos entregados. 
-    Rúbrica para os textos entregados a través da Aula Virtual do 

centro. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-    O alumnado xa obtivo a cualificación final segundo a PD 

ordinaria. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria é en xuño, para a que se está a facer esta 
adaptación. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
- Telemáticos: 

- Corrección de traballos: Aula Virtual do centro. 
- Titorías: Video-conferencias Cisco Webex. 

Criterios de cualificación: 
- O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliación suspensas, 

cualificará positivamente se entrega os traballos solicitados. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Lista de cotexo para a corrección dos traballos entregados. 
-    Rúbrica para os textos entregados a través da Aula Virtual do 

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

Actividades  

Actividades de recuperación, xa que o curso está finalizado para este 
alumnado. 

- Análise e creación dun texto argumentativo. 
- Recoñecemento de elementos da comunicación. 
- Elaboración dunha solicitude. 
- Análise das funcións da linguaxe e a relación cos elementos 

da comunicación. 
- Elaboración dun documento de convocatoria segundo os 

parámetros estudados na aula con anterioridade. 
- Comprensión lectora en lingua española e expresión. 
- Cuestionario sobre a globalización e sobre a Ilustración. 
- Elaboración dun documento de acta segundo os parámetros 

estudados na aula con anterioridade. 
- Análise e creación dun texto expositivo. 
- Comprensión lectora en lingua galega e expresión. 
- Ortografía da lingua galega e da lingua española. 
- Expresión oral en lingua española e en lingua galega. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todas as actividades estarán na aula virtual do centro xunto con 
ampliacións á teoría xa exposta na aula (son actividades de 
recuperación).  
Ademais, haberá clases por videoconferencia a través de Cisco 
Webex cando menos unha vez á semana para solucionar calquera 
dúbida que poidan xurdir nas actividades antes de teren que 
entregalas. 
Non hai alumnado sen conectividade, xa que a o centro entregou 
equipos e tarxetas de datos ilimitados a todo aquel alumnado que o 
solicitou por carecer dalgún ou dos dous. 

Materiais e recursos 

Segundo consta, todo o alumnado ten solucionadas as dificultades 
técnicas para o traballo telemático e dispón de conectividade, 
porque a Dirección do centro subministrou tarxetas de datos 
ilimitados para conexión a internet móbil e ordenadores portátiles  a 
todo o alumnado que o solicitou tras sérllelo ofrecido. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ao alumnado (dado que son maiores de idade) por 
medio de: 
- Aula virtual do centro 
- Correo electrónico 
- Chamadas telefónicas para aclaracións, se for preciso. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


