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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Este documento pretende recoller a adaptación dos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
avaliables da programación didáctica que estableceu o departamento de Lingua Galega e Literatura do IES Pino 
Manso (O Porriño) a comezos do curso 2019/2020. 

A adaptación desta programación didáctica levouse a cabo por mor da crise sanitaria global ocasionada 
pola COVID-19, que provocou o cese da actividade presencial nos centros de ensino públicos de Galicia a partir 
do 16 de marzo do ano en curso. Esta situación prolongouse ata a data de redacción deste documento e, por 
este motivo, afectou e afecta directamente ao desenvolvemento da última metade do 2º trimestre e todo o 3º 
trimestre. 

Por este motivo, este documento integra todas as modificacións realizadas a respecto da programación 
orixinal do curso 2019/2020 e céntrase no relativo aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe 
imprescindibles, nos criterios de avaliación e nos criterios de cualificación e na metodoloxía utilizada durante 
este período, todo isto ao abeiro das 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. 

Tras a declaración do estado de alarma sanitario por parte do Goberno de España, este departamento 
comezou a traballar, xunto co resto de departamentos didácticos e o equipo directivo, na xestión da situación 
sempre tendo en conta as características específicas do noso alumnado. A maioría dos nosos alumnos e alumnas 
proveñen dun ambiente vilego (O Porriño) e rural (aldeas limítrofes), e nalgúns casos estas circunstancias 
dificultaron considerablemente o acceso a recursos tecnolóxicos e de conexión. Non obstante, co apoio das 
autoridades competentes conseguiuse solucionar esta eiva e proporcionóuselles aos nosos discentes o apoio e 
os recursos necesarios para desenvolver o seu labor con bo aproveitamento. 
 
 
2.  A  ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA 

A materia de Lingua galega e literatura na ESO pretende desenvolver a competencia comunicativa do 
alumnado e está orientada cara aos seguintes aspectos: 

 Aprendizaxe instrumental do idioma dende unha dupla perspectiva: 

 Capacidade para interaccionar adecuadamente en diferentes situacións comunicativas (ámbito 
escolar, social, cultural e profesional) mediante o emprego de mensaxes orais e escritas. 

 Capacidade para expresar emocións, realizar reflexións individuais, así como sensibilizar cara a usos 
creativos e lúdicos da lingua. 

 Comprensión da realidade lingüística de Galicia, adoptando unha actitude de aprecio pola sensibilidade 
cara á lingua galega e a súa aceptación social. 

 
 
2.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Neste apartado trataremos de pór en relación os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles que o noso alumnado ten que adquirir na educación secundaria obrigatoria tendo en conta as 
circunstancias actuais. Todos estes elementos relacionaranse coa ponderación, co grao mínimo de consecución 
e coa presenza que terán nas tres avaliacións que conforman o curso académico. 
 

2.1.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN PRIMEIRO DE ESO 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea 

xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social 

e educativo, e seguir instrucións para realizar 

tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva 

autonomía. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os 

datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e 

educativo. 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de 

aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
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estratexias necesarias para realizar exposicións 

orais planificadas e participar de forma 

construtiva en diversas interaccións 

comunicativas. 

seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 

producións. 

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

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. 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir 

de elementos contextuais explícitos. 

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. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co 

fin de producir textos adecuados, coherentes, 

cohesionados e correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar 

as ideas e estruturar o contido do texto. 

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). 

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. 

 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

B3.3. 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. 

 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B4.1. Valorar as linguas como medios de 

relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo, valorar positivamente o 

plurilingüismo como expresión da riqueza 

cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e 

achegarse ás culturas que a integran. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de 

tradición oral, música e xogos) en lingua galega adaptados 

á súa idade. 

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 novos e vellos prexuízos cara ao galego na súa 

práctica lingüística e na do seu contorno. 

 
 
Bloque 5. Educación literaria 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 

guiada, obras literarias para desenvolver o 

criterio lector; expor unha opinión persoal 

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 
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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. 

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. 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a 

partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

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. 

 
 
2.1.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN SEGUNDO DE ESO 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, 

as ideas principais e os datos relevantes de 

diferentes textos orais dos ámbitos social e 

educativo. 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar 

tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 

técnicas e estratexias para realizar exposicións 

orais planificadas. 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para 

seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 

producións. 

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

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. 

LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e 

comprende a relación existente entre elas. 

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. 

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. 

LGB2.8.3. 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) 
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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. 

B2.12. 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. 

 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

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. 

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. 

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.  

 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa 

comunidade lusófona e coñece os territorios que a 

integran.  
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B4.6. Identificar e clasificar as variantes 

diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e valorala 

como variante unificadora, así como apreciar a 

variante diatópica propia. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da 

lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

 
 
Bloque 5. Educación literaria 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos 

narrativos breves, localizando e describindo os 

elementos estruturais e formais máis 

salientables: punto de vista, tempo, espazo e 

personaxes principais. 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos 

narrativos breves, localiza e describe os elementos 

estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 

tempo, espazo e personaxes principais. 

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. 

 

 
2.1.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN TERCEIRO DE ESO 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, o datos relevantes de 
textos orais dos medios de comunicación 
audiovisual. 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou resumos. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para realizar exposicións 
orais planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
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a lectura comprensiva e crítica de textos. subliñados, esquemas e resumos. 

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

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as 
opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

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

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe. 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a 
estrutura comunicativa dos textos expositivos e 
explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas de textos expositivos e 
explicativos. 

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. 

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

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. 

 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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 e as posibilidades de 
combinación para crear novas palabras para 
crear novos elementos léxicos. 

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

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

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

 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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 
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do seu contorno. 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes 
diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua galega, valorala 
como variante unificadora e apreciar a variante 
diatópica propia. 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona. 

 
 
Bloque 5. Educación literaria 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
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. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da 
literatura galega correspondente. 

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. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer 
audicións e ler dramatizadamente textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en 
grupo, nos que se describan e analicen textos 
representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916. 

 
 
2.1.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN CUARTO DE ESO 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal 
ou informal, producido na variante estándar ou en 
calquera das variedades dialectais. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

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). 

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



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
LINGUA GALEGA E LITERATURA. CURSO 2019/2020 

 

12 

 

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

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). 

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

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar 
a presentación dos escritos, para difundir os 
textos propios, coñecer outros alleos e 
intercambiar opinións. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, atendendo a 
cada unha das funcionalidades de cada elemento: 
encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

B2.13. Producir 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. 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
preciso de diferentes categorías gramaticais, 
así como da fraseoloxía. 

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

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da 
lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

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 e 
identificar a súa procedencia grega ou latina. 

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

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos 
de creación léxica. 

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

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina 
deprefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

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. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
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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. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos 
textuais de causa, consecuencia, condición, 
hipótese e os conclusivos, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de 
causa, consecuencia, condición, hipótese e os conclusivos, 
así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión 
interna.  

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. 

B3.11. Identificar e explicar os trazos que 
permiten diferenciar e clasificar os xéneros 
textuais, especialmente os argumentativos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente 
nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 

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. 

 
 
Bloque 4. Lingua e sociedade 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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 e describir o papel da lusofonía nas 
linguas do mundo no século XXI. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 
dentro das linguas do mundo no século XXI.  

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

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha 
argumentación axeitada. 

 
 
Bloque 5. Educación literaria 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar obras representativas da literatura 
galega de 1916 ata a actualidade e relaciona o 
seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 

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

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
facer audicións e ler dramatizadamente textos 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
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narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da 
literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata 
a actualidade. 

B5.6. Crear ou recrear textos de intención 
literaria partindo das características dos 
traballados na aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos. 

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

 
 
2.2. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS E ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA DOCENTE 

Desde o cese da actividade presencial no centro, a metodoloxía docente deste departamento viuse 
modificada a respecto do establecido na programación didáctica para o curso 2019/2020. Deste xeito, sempre 
tomando como referencia as 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, tivemos que adaptar e orientar as nosas directrices 
pedagóxicas á aprendizaxe telemática, non presencial. 

A deriva cara ao ensino telemático implicou a reformulación toda a nosa metodoloxía docente, 
anteriormente centrada na concepción construtivista da aprendizaxe en consonancia coa aprendizaxe 
cooperativa e coa aprendizaxe baseada en proxectos (ABP). Nese sentido, apostamos por unha metodoloxía 
focalizada no desenvolvemento das competencias clave. Esta nova formulación podemos sintetizala nos 
seguintes puntos: 

 O reforzo e a ampliación dos coñecementos previos. Isto levarase a cabo a través da realización de 
actividades de reforzo e ampliación dos contidos impartidos antes do cese das clases presenciais. 

 O fomento do emprego das TIC. Para iso, o alumnado de primeiro e de segundo curso da ESO conta 
cun ordenador propio e acceso aos libros dixitais propostos polas editoriais Netex e Edebé. O 
alumnado de terceiro e cuarto dispón dos ordenadores Abalar dispoñibles no centro para traballar 
nas aulas virtuais da materia.  

 A diversificación e a adaptación das actividades por nivel para contemplar as diferentes realidades do 
noso alumnado e, xa que logo, atender á diversidade. 

 O fomento da comunicación telemática entre os diferentes membros da comunidade educativa 
(alumnado, profesorado e familias). 

En xeral, o equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación fluída entre os seus 
integrantes; lévase un control, tanto por parte dos titores como do profesorado en xeral, da realización que o 
alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas. 

No caso de que estes non dispuxesen de medios técnicos, fornecéronse de portátiles e conexións, 
procedentes do noso centro, da Consellería e tamén do propio concello do Porriño. En consecuencia, a 
metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a conectividade do noso alumnado. 
 
2.3. ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

Na Disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia explícase que os 
departamentos incluirán na programación didáctica o sistema de avaliación que van empregar, co fin de garantir 
a función formativa que ten a avaliación e o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa avaliado 
con plena obxectividade.  

Deste xeito, o noso departamento acordara outorgar a comezos de curso, para primeiro e segundo de 
ESO, a seguinte ponderación aos bloques en que se divide a materia: 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 20% 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 30% 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 10% 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 10% 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 
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En troques, en terceiro de ESO e cuarto de ESO, a ponderación efectuaríase da seguinte maneira: 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 30% 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 40% 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 10% 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 10% 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 10% 

 
Non obstante, tendo en consideración as circunstancias actuais, os criterios de cualificación para toda a 

ESO modificáronse e simplificáronse nos seguintes datos: 

 

1ª AVALIACIÓN 60% 

2ª AVALIACIÓN 40% 

3ª AVALIACIÓN Ata 1 punto, que se sumará aos resultados anteriores 

 

Polo tanto, a 3ª avaliación terá a consideración de diagnóstica, é dicir, levarase a cabo coa finalidade de 
recoller a información sobre o grao de desenvolvemento das competencias no noso alumnado e así poder 
coñecer e facer un prognóstico que favoreza o pleno desenvolvemento deste. Para iso, tomaremos como 
referencia unha escala de rango, puntuada de 0 a 1 punto, que se sumará directamente ás cualificacións obtidas 
nas avaliacións anteriores. 

En canto ao procedemento de recuperación dos trimestres suspensos, este departamento acordou que 
o alumnado que teña un ou os dous trimestres suspensos deberá facer os exercicios de reforzo e/ou ampliación 
dispostos para a 3ª avaliación e realizar probas telemáticas ou presenciais dependendo de se a situación 
sanitaria o permite. 

Terá obriga de presentarse á proba telemática aquel alumnado que non acadara o mínimo no 70% dos 
estándares avaliados na 1ª e na 2ª avaliación e os que non entregaran o 60% das tarefas deste trimestre. 

No caso de que a cualificación do alumnado nas probas telemáticas e/ou presenciais sexa maior dun 5, 
para evitarmos agravios comparativos co resto de compañeiros/as, a cualificación obtida sumarase a un 5 e 
dividirase entre 2. 

Ademais dos criterios de avaliación e cualificación, este departamento viuse tamén na obriga de adaptar 
á circunstancia actual algúns dos instrumentos de avaliación contemplados na programación didáctica. Deste 
xeito, as ferramentas que servirán para valorar o rendemento do noso alumnado son as seguintes: 

 Seguimento telemático para valorar o cumprimento das tarefas encomendadas para a súa realización 
fóra do centro. 

 Análise da produción do alumnado a través de revisión dos cadernos docentes e portafolios. 

 Análise da produción do alumnado a través de rúbricas, escalas de rango e listas de cotexo, que se 
aplicarán ás actividades realizadas de xeito telemático. 

 Probas telemáticas específicas. 

 Probas presenciais específicas, se é posible. 
 

O alumnado que non promocione na materia na convocatoria ordinaria (xuño) deberá realizar unha proba 
específica, presencial ou telemática, na convocatoria extraordinaria (setembro). Nesa proba avaliarase de todos 
os estándares vistos durante a 1ª e a 2ª avaliación (ata o cese do ensino presencial), agás os do apartado de 
comunicación oral, que quedarán excluídos. 
 
2.4. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

O alumnado da ESO que teña a materia de Lingua e Galega e Literatura pendente do/s curso/s 
anterior/es, ademais das perceptivas probas ordinarias (maio) e extraordinarias (setembro), podía realizar, 
segundo o establecido na programación didáctica para o curso 2019/2020, dous exames escritos, nos que a 
materia sería dividida en dúas partes. As circunstancias actuais provocaron que só se puidese levar a cabo a 
primeira proba. 

Aquel alumnado que teña suspensa a primeira parte deberá entregar o boletín de exercicios que se 
entregou en febreiro, isto é, a comezos do 2º trimestre e, se a situación sanitaria o permite, realizar unha proba 
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presencial de recuperación. Se non é posible, realizarase unha proba telemática específica da materia desa 1ª 
parte. O cómputo total farase do seguinte xeito: 

 

1ª PARTE 

(RECUPERACIÓN) 
- Boletín de exercicios entregados a comezos de febreiro (40% da nota) 
- Proba telemática/presencial (60% da nota) 

 
Terá que realizar de xeito obrigatorio a proba telemática e/ou presencial aquel alumnado que non 

superara o 70% dos estándares avaliados. 
A segunda parte avaliarase a partir do boletín de tarefas entregadas en febreiro en consonancia con 

outras actividades relacionadas cos contidos propios da materia. A valoración desta parte obterase do seguinte 
xeito: 

 

2ª PARTE 
(VALORACIÓN) 

- Boletín de exercicios entregados a comezos de febreiro (40% da nota) 
- Exercicios en relación cos contidos (60% da nota) 

 
O alumnado que, coa entrega de ambos boletíns de exercicios, non supere a segunda parte deberá 

realizar obrigatoriamente unha proba telemática e/ou presencial desta parte. Terá que realizar de xeito 
obrigatorio a proba telemática e/ou presencial o alumnado que non realice correctamente o 70% dos estándares 
avaliados nos exercicios. 

O cómputo da nota final levarase a cabo do seguinte xeito: 
 

1ª PARTE - 60% (resultado das probas presenciais do mes de xaneiro e/ou da recuperación 
realizada neste último trimestre) 

2ª PARTE - 40% (resultado do entregado neste último trimestre) 

 
O alumnado que non supere as dúas partes deberá presentarse á proba ordinaria (maio) e á 

extraordinaria (setembro). Estas probas desenvolveranse de xeito presencial se as circunstancias sanitarias o 
permiten; no caso contrario, realizaranse de xeito telemático. 

Ao tratarse dun sistema de aprendizaxe progresivo, o profesorado do curso de referencia valorará e 
informará á xefatura do departamento da evolución do alumnado que teña a materia suspensa; esta medida 
poderá servir de axuda, pero non constituirá un eximente para a realización das probas escritas citadas no 
apartado anterior. 

Reproducimos, a continuación, os contidos mínimos esixibles para a superación da materia pendente. 
Cando un alumno/a teña pendente a materia de Lingua Galega e Literatura, deberá cumprir os seguintes 
obxectivos para acadar o seu aprobado: 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito académico. 

 Composición de textos narrativos e descritivos. 

 Indución, a partir de usos contextualizados, da estrutura das palabras flexivas e recoñecemento dos 
seus aspectos morfolóxicos máis precisos para a mellora da comprensión e produción textuais. 

 Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía.  

 Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das internacionais, valorando 
positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

 Comprensión da situación sociolingüística galega en canto a usos e actitudes xerais. 

 Observación das principais diferenzas entre as variedades xeográficas da lingua galega.  

 Lectura expresiva e comprensiva de poemas  e textos narrativos breves. 
 
3. O BACHARELATO 

A materia de lingua galega e literatura ten como obxectivo fundamental na etapa do ensino postobrigatorio 
o enriquecemento da capacidade comunicativa do alumnado, competencia que xa se vén traballando desde a 
ESO. Asistimos pois, nesta etapa, a unha abordaxe máis complexa de situacións comunicativas e de textos 
(nomeadamente dos ámbitos científico, académico e dos medios de comunicación) que axudará ao alumnado a 
prepararse para retos futuros, estean estes no mundo laboral ou no mundo académico. 
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3.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Neste apartado trataremos de pór en relación os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles que o noso alumnado ten que adquirir no bacharelato tendo en conta as circunstancias actuais. 
Todos estes elementos relacionaranse coa ponderación, co grao mínimo de consecución e coa presenza que 
terán nas tres avaliacións que conforman o curso académico. 
 

3.1.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN PRIMEIRO DE 
BACHARELATO 

 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais e audiovisuais. 

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias 
en resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer 
en exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas. 

LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e progresar 
de xeito autónomo. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

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. 

LGB2.1.4. 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. 

LGB2.2.4. 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). 

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

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

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. 

B2.8. 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. 

LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde 
predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda de 
ferramentas dixitais. 

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

 

 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros 
lingüísticos en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o rexistro 
axeitado a cada momento. 

LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos 
orais e escritos en función da intención comunicativa. 

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. 

B3.7. 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. 

B3.9. 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. 

B3.11. Reflexionar sobre o sistema e as normas de 
uso das linguas, mediante a comparación e 
transformación de textos, enunciados e palabras, 
e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

LGB3.11.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

LGB4.5.1. Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo. 

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

B4.7. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916), describir o seu contexto e 
identificalo en textos, elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen textos anteriores a 1916. 

LGB4.7.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde o século XIX 
ata 1916). 

LGB4.7.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde o século XIX ata 1916) así como 
a súa situación sociolingüística. 

LGB4.7.3. Analiza a repercusión da etapa de nacemento 
do galego moderno (desde o século XIX ata 1916) no 
desenvolvemento posterior da lingua. 

LGB4.7.4. Identifica o galego moderno (desde o século 
XIX ata 1916) en documentos non literarios e literarios. 

LGB4.7.5. Elabora traballos de xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen e analizan textos anteriores 
a 1916. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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. 

B5.5. 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. 

B5.7. Identificar, analizar e describir a literatura 
do Rexurdimento: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do 
Prerrexurdimento e o Rexurdimento pleno ata 
1916 e describir e analizar as obras e os/as 
autores/as principais deste período. 

LGB5.7.1. Identifica, analiza e describe a literatura do 
Rexurdimento: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción do Prerrexurdimento 
e o Rexurdimento pleno ata 1916 e describe e analiza as 
obras e os/as autores/as principais deste período. 

B5.8. Ler textos significativos dos/das principais 
autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento 
pleno e os comezos do século XX ata 1916, 
identificando as súas características temáticas e 
formais e poñelas en relación co contexto 

LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura do Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento 
como do Rexurdimento pleno e a literatura de comezos 
do século XX ata 1916), caracterízaos formal, estrutural 
e tematicamente e ponos en relación co contexto 
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sociohistórico e sociolingüístico e mais o xénero 
ao que pertencen. 

sociohistórico e sociolingüístico. 

 
 
3.1.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES EN SEGUNDO DE 
BACHARELATO 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 
 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 
coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, 
así como as normas de cortesía, nas intervencións 
orais propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas. 

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 

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. 

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas 
e dixitais e utilizar as TIC ao longo de todo o 
proceso de escritura, desde a planificación, 
organización e produción do texto á súa revisión 
e corrección final. 

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía. 

LGB2.5.3. Utiliza procesadores de texto e correctores 
ortográficos para mellorar a presentación e evitar erros 
ortográficos e tipográficos. 

 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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. 

LGB3.3.2. 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 

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

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

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

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

B4.4. 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. 

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

B4.6. Analizar e interpretar a evolución da 
conciencia lingüística na historia da lingua galega. 

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

 

Bloque 5. Educación literaria 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

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. 

LGB5.3.2. 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. 

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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B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura 
galega de 1975 ata a actualidade: 

– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 
90 e o novo século. 

– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 
90 e o novo século. 

– Teatro: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 
90 e o novo século. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega 
de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, os 90 e o novo século. 

LGB5.5.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega de 
1975 ata a actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e 
estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o 
novo século. 

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego 
de 1975 ata a actualidade: temas, xéneros e 
subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as 
dos 80, os 90 e o novo século. 

B5.6. Ler e comentar textos significativos da 
literatura galega de 1975 á actualidade identificar 
as súas características temáticas e formais e 
poñelas en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da 
poesía galega de 1975 á actualidade, caracterízaos 
formal, estrutural e tematicamente e ponos en relación 
co contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa 
galega de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro 
galego de 1975 ata a actualidade, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico. 

 

3.2. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS E ADAPTACIÓN DA METODOLOXÍA DOCENTE 

 Desde o cese da actividade presencial no centro, a metodoloxía docente deste departamento viuse 
modificada a respecto do establecido na programación didáctica para o curso 2019/2020. Deste xeito, sempre 
tomando como referencia as 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, tivemos que adaptar e orientar as nosas directrices 
pedagóxicas á aprendizaxe telemática, non presencial. 

A deriva cara ao ensino telemático implicou a reformulación toda a nosa metodoloxía docente, 
anteriormente centrada na concepción construtivista da aprendizaxe e, de xeito minoritario, na aprendizaxe 
cooperativa. Nese sentido, apostamos por unha metodoloxía focalizada no desenvolvemento das competencias 
clave. Esta nova formulación podemos sintetizala nos seguintes puntos: 

 O reforzo e a ampliación dos coñecementos previos. No caso de segundo de bacharelato, tamén 
ampliación de materia nova enfocada á realización das probas ABAU. 

 O fomento do emprego das TIC. Para iso, o alumnado de primeiro de bacharelato conta con acceso a 
aulas virtuais creadas especificamente para o desenvolvemento do seu proceso de ensinanza-
aprendizaxe. 

 A promoción da aprendizaxe autónoma do alumnado, un factor clave para o desenvolvemento intelectual 
futuro. 

 A diversificación e a adaptación das actividades para contemplar as diferentes realidades do noso 
alumnado e, xa que logo, atender á diversidade. 

 O fomento da comunicación telemática entre os diferentes membros da comunidade educativa 
(alumnado, profesorado e familias). 
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3.3. ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

Na Disposición adicional quinta do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia explícase que os 
departamentos incluirán na programación didáctica o sistema de avaliación que van empregar, co fin de garantir 
a función formativa que ten a avaliación e o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa avaliado 
con plena obxectividade.  

 
 

3.3.1. ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO DE 1º DE 

BACHARELATO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura acordara outorgar, en primeiro de bacharelato, a seguinte 
ponderación aos bloques en que se divide a materia: 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 20% 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 30% 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 10% 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 10% 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

 

Non obstante, tendo en consideración as circunstancias actuais, os criterios de cualificación 

modificáronse e simplificáronse nos seguintes datos: 

 

1ª AVALIACIÓN 60% 

2ª AVALIACIÓN 40% 

3ª AVALIACIÓN Ata 1 punto, que se sumará aos resultados anteriores 

 

Polo tanto, a 3ª avaliación terá a consideración de diagnóstica, é dicir, levarase a cabo coa finalidade de 
recoller a información sobre o grao de desenvolvemento das competencias no noso alumnado de 1º de 
bacharelato e así poder coñecer e facer un prognóstico que favoreza o pleno desenvolvemento deste. Para iso, 
tomaremos como referencia unha escala de rango, puntuada de 0 a 1 punto, que se sumará directamente ás 
cualificacións obtidas nas avaliacións anteriores. 

En canto ao procedemento de recuperación dos trimestres suspensos, este departamento acordou que 
o alumnado que teña un ou os dous trimestres suspensos deberá facer os exercicios de reforzo e/ou ampliación 
dispostos para a 3ª avaliación e realizar probas telemáticas ou presenciais dependendo de se a situación 
sanitaria o permite.  

Terá obriga de presentarse á proba telemática e/ou presencial aquel alumnado que non acadara o 
mínimo no 70% dos estándares avaliados na 1ª e na 2ª avaliación e os que non entregaran o 60% das tarefas 
deste trimestre. 

No caso de que a cualificación do alumnado nas probas telemáticas e/ou presenciais sexa maior dun 5, 
para evitarmos agravios comparativos co resto de compañeiros/as, a cualificación obtida sumarase a un 5 e 
dividirase entre 2. 

Ademais dos criterios de avaliación e cualificación, este departamento viuse tamén na obriga de adaptar 
á circunstancia actual algúns dos instrumentos de avaliación contemplados na programación didáctica. Deste 
xeito, as ferramentas que servirán para valorar o rendemento do noso alumnado son as seguintes: 

 Seguimento telemático para valorar o cumprimento das tarefas encomendadas para a súa 
realización fóra do centro. 

 Análise da produción do alumnado a través de revisión dos cadernos docentes e portafolios. 

 Análise da produción do alumnado a través de rúbricas, escalas de rango e listas de cotexo, que 
se aplicarán ás actividades realizadas de xeito telemático. 

 Probas telemáticas específicas. 

 Probas presenciais específicas, se é posible. 
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O alumnado que non promocione na materia na convocatoria ordinaria (xuño) deberá realizar unha proba 
específica, presencial ou telemática, na convocatoria extraordinaria (setembro). Nesa proba avaliarase de todos 
os estándares vistos durante a 1ª e a 2ª avaliación (ata o cese do ensino presencial), agás os do apartado de 
comunicación oral, que quedarán excluídos. 
 

3.3.2. ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO DE 2º DE 

BACHARELATO 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura acordara outorgar, en segundo de bacharelato, a seguinte 
ponderación aos bloques en que se divide a materia: 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR 20% 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR 30% 

BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA 10% 

BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE 10% 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 30% 

 

Non obstante, tendo en consideración as circunstancias actuais, os criterios de cualificación 

modificáronse e simplificáronse nos datos da seguinte táboa: 

 

1ª AVALIACIÓN 50% 

2ª AVALIACIÓN 50% 

3ª AVALIACIÓN Ata 1 punto, que se sumará aos resultados anteriores 

 
Polo tanto, a 3ª avaliación terá a consideración de diagnóstica, é dicir, levarase a cabo coa finalidade de 

recoller a información sobre o grao de desenvolvemento das competencias no noso alumnado de 2º de 
bacharelato e así poder coñecer e facer un prognóstico que favoreza o pleno desenvolvemento deste. Para iso, 
tomaremos como referencia unha escala de rango, puntuada de 0 a 1 punto, que se sumará directamente ás 
cualificacións obtidas nas avaliacións anteriores. 

En canto ao procedemento de recuperación dos trimestres suspensos, este departamento acordou que 
o alumnado que teña un ou os dous trimestres suspensos deberá facer os exercicios de reforzo e/ou ampliación 
dispostos para as avaliacións anteriores e para a 3ª avaliación e realizar probas telemáticas ou presenciais 
dependendo de se a situación sanitaria o permite.  

Terá obriga de presentarse á proba telemática e/ou presencial todo o alumnado, independentemente da 
cualificación obtida, porque se considera necesario como preparación para as probas ABAU. 

No caso de que a cualificación do alumnado nas probas telemáticas e/ou presenciais sexa maior dun 5, 
para evitarmos agravios comparativos co resto de compañeiros/as, a cualificación obtida sumarase a un 5 e 
dividirase entre 2. 

Ademais dos criterios de avaliación e cualificación, este departamento viuse tamén na obriga de adaptar 
á circunstancia actual algúns dos instrumentos de avaliación contemplados na programación didáctica. Deste 
xeito, as ferramentas que servirán para valorar o rendemento do noso alumnado son as seguintes: 

 Seguimento telemático para valorar o cumprimento das tarefas encomendadas para a súa 
realización fóra do centro. 

 Análise da produción do alumnado a través de revisión dos cadernos docentes e portfolios. 

 Análise da produción do alumnado a través de rúbricas, escalas de rango e listas de cotexo, que 
se aplicarán ás actividades realizadas de xeito telemático. 

 Probas telemáticas específicas. 

 Probas presenciais específicas, se é posible. 
 

O alumnado que non promocione na materia na convocatoria ordinaria (xuño) deberá realizar unha proba 
específica, presencial ou telemática, na convocatoria extraordinaria (setembro). Nesa proba avaliarase de todos 
os estándares vistos durante a 1ª e a 2ª avaliación (ata o cese do ensino presencial), agás os do apartado de 
comunicación oral, que quedarán excluídos. 
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3.4. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

O alumnado de bacharelato que teña a materia de Lingua e Galega e Literatura pendente do/s curso/s 
anterior/es, ademais das perceptivas probas ordinarias (maio) e extraordinarias (setembro), podía realizar, 
segundo o establecido na programación didáctica para o curso 2019/2020, dous exames escritos, nos que a 
materia sería dividida en dúas partes. As circunstancias actuais provocaron que só se puidese realizar a primeira 
proba.  

Aquel alumnado que teña suspensa a primeira parte deberá entregar o boletín de exercicios que se 
entregou en febreiro, isto é, a comezos do 2º trimestre e, se a situación sanitaria o permite, realizar unha proba 
presencial de recuperación. Se non é posible, realizarase unha proba telemática específica da materia desa 1ª 
parte. O cómputo total farase do seguinte xeito: 

 

1ª PARTE 

(RECUPERACIÓN) 
- Boletín de exercicios entregados a comezos de febreiro (40% da nota) 
- Proba telemática/presencial (60% da nota) 

 
Terá que realizar de xeito obrigatorio a proba telemática e/ou presencial aquel alumnado que non 

superara o 70% dos estándares avaliados. 
A segunda parte avaliarase a partir do boletín de tarefas entregadas en febreiro en consonancia con 

outras actividades relacionadas cos contidos propios da materia. A valoración desta parte obterase do seguinte 
xeito: 

 

2ª PARTE 
(VALORACIÓN) 

- Boletín de exercicios entregados a comezos de febreiro (40% da nota) 
- Exercicios en relación cos contidos (60% da nota) 

 
O alumnado que, coa entrega de ambos boletíns de exercicios, non supere a segunda parte deberá 

realizar obrigatoriamente unha proba telemática/presencial desta parte. Terá que realizar de xeito obrigatorio 
a proba telemática/presencial o alumnado que non realice correctamente o 70% dos estándares avaliados nos 
exercicios. 

O cómputo da nota final levarase a cabo do seguinte xeito: 
 

1ª PARTE - 60% (resultado das probas presenciais do mes de xaneiro e/ou da recuperación 
realizada neste último trimestre) 

2ª PARTE - 40% (resultado do entregado neste último trimestre) 

 
O alumnado que non supere as dúas partes deberá presentarse á proba ordinaria (maio) e á 

extraordinaria (setembro). Estas probas desenvolveranse de xeito presencial se as circunstancias sanitarias o 
permiten; no caso contrario, realizaranse de xeito telemático. 

Ao tratarse dun sistema de aprendizaxe progresivo, o profesorado do curso de referencia valorará e 
informará á xefatura do departamento da evolución do alumnado que teña a materia suspensa; esta medida 
poderá servir de axuda, pero non constituirá un eximente para a realización das probas escritas citadas no 
apartado anterior. 

Reproducimos, a continuación, os contidos mínimos esixibles para a superación da materia pendente. 
Cando un alumno/a teña pendente a materia de Lingua Galega e Literatura, deberá cumprir os seguintes 
obxectivos para acadar o seu aprobado: 

 Comprensión de textos propios da vida cotiá, dos medios de comunicación e do ámbito académico. 

 Composición de textos narrativos e descritivos. 

 Indución, a partir de usos contextualizados, da estrutura das palabras flexivas e recoñecemento dos 
seus aspectos morfolóxicos máis precisos para a mellora da comprensión e produción textuais. 

 Uso dun léxico suficientemente amplo e preciso, con incorporación de fraseoloxía.  

 Coñecemento xeral da situación das linguas minorizadas e das internacionais, valorando 
positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

 Comprensión da situación sociolingüística galega en canto a usos e actitudes xerais. 

 Observación das principais diferenzas entre as variedades xeográficas da lingua galega.  
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 Lectura expresiva e comprensiva de poemas e textos narrativos breves. 
 

 

4. PROCEDEMENTO DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO E FAMILIAS E PUBLICIDADE 

Tras o cese da actividade presencial nos centros de ensino, este departamento adaptou, ademais da 

metodoloxía e a actividade docente, os procedementos de comunicación co resto da comunidade educativa, 

fundamentalmente alumnado e familias. Dada a imposibilidade de manter o contacto co alumnado nas sesións 

de titoría e coas familias nas sesións semanais de titoría de pais, este departamento mantivo e mantén contacto 

semanal coas familias a través da plataforma Abalar e, de xeito excepcional, tamén de xeito telefónico. A 

comunicación co alumnado dos diferentes cursos realizámola a través dos servizos de mensaxería da plataforma 

E-Dixgal (1º e 2º ESO) e da Aula Virtual (3º, 4º e 1º BACH.) e a través do correo electrónico co alumnado maior 

de 16 anos. De xeito excepcional utilizamos tamén a vía telefónica para comunicarnos con algún alumno/a por 

mediación da súa familia. 

A adaptación da programación didáctica da materia de Lingua Galega e Literatura estará dispoñible para 

toda a comunidade educativa na páxina web do centro. 
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NOME CURSOS NOS QUE IMPARTE DOCENCIA 

Dona Laura Piñeiro Pais (Xefa de Dpto. de Lingua e 
Literatura Galega). 

1º ESO B, 1º ESO C, 2º ESO A, 2º ESO B, 2º ESO C, 4º 
AG 

Dona María del Carmen Pereiro Vizcaíno (Xefa do 
Dpto. de Dinamización Lingüística). 

3º ESO A, 3º ESO B, 3º ESO C, 1º BACH A, 1º BACH B, 
1º BACH C 

Dona Rosa María Fernández Calvo 1º ESO A, 2º BACH C 

Don Xesús Xabier Rico Verea 3º ESO AG, 4º ESO A, 4º ESO B, 4º ESO C, 2º BACH A, 
2º BACH B 

Dona María de las Nieves Velázquez Turnes (que 
comparte departamento con Xeografía e Historia) 

1º ESO D 


