
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 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. 

▪ LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais para 
 facilitar a comprensión dun texto e complementar as súas producións 

▪ B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso 
adecuados á situación e á intención comunicativa, con coherencia, cohesión, 
corrección gramatical e boa presentación. 

▪ LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o 
proceso de escritura para mellorar a produción final. 

▪ LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro adecuado, 
organizando os enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas. 

▪ B2.4. Analizar e comentar textos argumentativos e expositivos propios 
dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional e empresarial. 

▪ LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-
textuais de textos expositivos e argumentativos. 

▪ LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de 
cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta. 

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

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

▪ LGB2.6.2. Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas 

▪ 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. 

▪ LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio para facilitar a comunicación 
eficaz. 

▪ 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 

▪ LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.  
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enriquecemento do vocabulario activo ▪ 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 

▪ ▪ B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos lingüísticos, determinar a 
súa repercusión nos usos e elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen cuestións sociolingüísticas. 

▪ LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e determina a súa 
repercusión nos usos. 

▪  

▪ 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. 

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

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

▪ LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 
(desde 1916 ata 1978). 

▪ 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. 

▪ B4.4. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade e identificalo en textos, describir o seu 
contexto e a situación legal, recoñecelo como unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos sobre a historia da lingua. 

▪ LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego moderno 
(desde 1978 ata a actualidade). 

▪ LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno desde 1978 
ata a actualidade, así como a súa situación sociolingüística. 

▪ LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a actualidade no 
desenvolvemento do galego. 

▪ LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de normalización e sinala 
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as súas fortalezas e debilidades. 

▪ LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en documentos non 
literarios e literarios desde 1978 ata a actualidade. 

▪ 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. 

▪ LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia lingüística na historia da 
lingua galega. 

▪ 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. 

▪ B5.2. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1916 
a 1936, identificar as súas características temáticas e formais e poñelas en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen 

▪ LGB5.2.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ LGB5.2.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ 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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▪ B5.4. Ler e comentar textos significativos da literatura galega de 1936 
a 1975, 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 poesía galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ LGB5.4.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 

▪ LGB5.4.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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%) 

Instrumentos: 
Tarefas entregadas por correo electrónico: 
Exames modelo ABAU 
Exercicios de fonética, morfosintaxe e léxico 
Resumos temas teóricos 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
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 similar 
aos modelos propostos para a ABAU 

Alumnado de 
materia pendente 

  
Realizaron 3 traballos, que foron cualificados. 
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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) 

As actividades propóñense na Aula Virtual ou ben por correo electrónico, o 
alumnado envíaas por correo electrónico e o profesor 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 do profesor e material da rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Este documento daráselle a coñecer ao alumnado a través da Aula Virtual 
ou ben por correo electrónico. 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 


