
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 asideas. 

▪ 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. 

▪ LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 
contexto. 

▪ LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das 
mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 
audiovisuais e buscadores de internet. 

▪ 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. 

▪ LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se 
expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

▪ B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC 
e outras fontes e integrar os coñecementos adquiridos non proceso de 
aprendizaxe continua. 

▪ LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de 
información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e 
escritos. 

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

▪ LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais 
e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

▪ 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. 

▪ LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

▪ 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. 

▪ LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

▪ 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. 

▪ LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: 
ilustracións e gráficos. 

▪ 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 

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

▪ B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: 
procesadores de texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

▪ LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de 
texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para 
textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

▪ B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como unha 
forma de comunicar experiencias, ideas e coñecementos propios. 

▪ LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de 
comunicación social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e 
transmitir coñecementos. 

▪ 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. 

▪ B3.3. 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. 

▪ B3.5. 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. 

▪ B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

▪ LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

▪ 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.  

▪ B3.10. 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 
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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 e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas 
que a integran. 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da 
emigración. 

▪ 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. 

▪ LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

▪ B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 
▪ LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa 
promoción no ámbito educativo e local. 

▪ 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. 

▪ B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; 
expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 
relacionar o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe. 

▪ LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

▪ 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. 

▪ B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de 
traballos e cita axeitada destes. 

▪ LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de 
traballos e cita axeitada destes 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Pr   Procedementos: 
Farase unha valoración global dos traballos realizados tendo en conta a 
puntualidade na entrega (10%), a presentación (10%), a expresión (40%) e a 
calidade do traballo (40%) 

In    Instrumentos: 
T     Tarefas entregadas por correo electrónico: 
C     Comentarios de textos literarios 
E     Exercicios de morfosintaxe e léxico 
       Resumos temas teóricos, por escrito ou gravados en audio 
El    Elaboración de textos de creación 
A     Análise e elaboración de textos de opinión 
C     Composicións sobre a situación actual 

 

Cualificación final 

Pr  Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Al  Alumnado coa 2ª avaliación aprobada: a cualificación final será a media das    

cualificacións das tres avaliacións cunha ponderación do 40 % para a 1ª, 40% 
para  a 2ª e 20% para a 3ª, non podendo nunca o resultado ser inferior á 
cualificación da 2ª avaliación.  

 
Alumnado coa 2ª avaliación suspensa:  poderán recuperar a materia coa 
realización das tarefas propostas para o período de suspensión das clases. A 
nota non poderá ser inferior á da 2ª avaliación nin superior a 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as autoridades sanitarias o permiten, realizarase unha proba escrita baseada 
nos criterios e estándares recollidos neste documento 

Alumnado de 
materia pendente 

 
 
 
 
O alumno terá que realizar con corrección e puntualidade os materiais que se lle 
ofreceron para superar a materia 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades  Repaso, reforzo e recuperación 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A    As actividades propóñense na plataforma Aula Virtual, o alumnado envíaas 
por correo electrónico e a profesora devólveas corrixidas pola mesma vía. 
Segundo informou o centro, facilitáronselle medios informáticos a todo o 
alumnado que o solicitou. 

Materiais e recursos Libro de texto, apuntamentos da profesora e material da rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Esta información comunicaráselle ao alumnado a través das plataformas que 
empregamos para a comunicación das tarefas ou a través do correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


