
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 de 3ª avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.3. Ler, comprender e interpretar textos xornalísticos e publicitarios de 
carácter informativo e de opinión, recoñecendo a intención comunicativa, 
identificando os trazos propios do xénero e os recursos verbais e non verbais 
utilizados, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu contido. 

LCL1B2.3.1. Resume o contido de textos xornalísticos escritos informativos 

e de opinión, discriminando a información relevante, recoñecendo o tema e 

a estrutura do texto, e valorando de forma crítica a súa forma e o seu 

contido. 

B2.1. Desenvolver por escrito un tema do currículo con rigor, 

claridade e corrección ortográfica e gramatical, empregando distintas 

estruturas expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronolóxica, etc.) e 

utilizando os recursos expresivos adecuados ás condicións da 

situación comunicativa. 

LCL1B2.1.2. Axusta a súa expresión verbal ás condicións da situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), 

empregando un léxico preciso e especializado, e evitando o uso de 

coloquialismos, retrousos e palabras comodín. 

B3.3. Aplicar progresivamente os coñecementos sobre estruturas 

sintácticas dos enunciados para a realización, autoavaliación e 

mellora de textos orais e escritos, tomando conciencia da 

importancia do coñecemento gramatical para o uso correcto da 

lingua 

LCL1B3.3.1. Recoñece a estrutura sintáctica da oración simple, explicando 

a relación entre os grupos de palabras. 

B4.1. Realizar o estudo das obras máis representativas da literatura 
española desde a Idade Media ata o século XlX a través da lectura e a 
análise de fragmentos e obras significativas 

LCL1B4.1.1. Le e analiza fragmentos e obras significativas desde a Idade 
Media ao século XIX. 

B4.2. Ler e analizar fragmentos ou obras completas significativas desde 
a Idade Media ao século XlX, identificando as súas características 
temáticas e formais en relación co contexto, o movemento, o xénero ao 
que pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución 
histórica de temas e formas 

LCL1B4.2.1. Identifica as características temáticas e formais en relación co 
contexto, o movemento e o xénero ao que pertence e a obra do/da autor/a. 

B4.3. Interpretar criticamente fragmentos ou obras significativas desde 
a Idade Media ao século XlX, detectando as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos ou obras significativas 
desde a Idade Media ao século XIX. 

LCL1B4.3.2. Detecta as ideas que manifestan a relación da obra co seu 
contexto histórico, artístico e cultural. 

As competencias avaliadas serán as vinculadas cos estándares arriba estipulados.  
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Os criterios de avaliación e os mínimos dos estándares de aprendizaxe da 1ª avaliación mantéñense tal 

como se programaran a comezo de curso. Tamén sucede así nos criterios de avaliación e  mínimos dos 

estándares de aprendizaxe da 2ºavaliación que afecten ás probas realizadas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos específicos que analicen as producións do alumnado.  

Instrumentos:  
Tarefas realizadas polo alumnado ben de ampliación (alumnado aprobado) 
ben de reforzo (alumnado que debe recuperar). Serán de distinto tipo: 

Actividades de ampliación. Son elaboradas baseándose unha selección 
dos estándares que se consideran imprescindibles da 3ª avaliación e que 
constan na páxina anterior.  

• Análises sintácticas.  

• Análises literarias de correspondencia entre un texto e un 
movemento. Comprensión lectora. .  

• Reflexión sobre unha obra literaria completa.   

• Elaboración de resumos, esquemas e comentarios críticos.  
 
Actividades de reforzo.  

Estas actividades de recuperación estableceranse sobre os contidos 
mínimos só da materia da que se examinaran de modo presencial.   
Neste curso, actividades relacionadas coa materia examinada na 2ª 
avaliación. 
  

Cualificación final 

O procedemento para obter a cualificación final de curso será o seguinte: 
 
Alumnado aprobado. Sumarase un máximo de 1,5 p. da terceira avaliación 
das actividades de ampliación realizadas  
Criterios:  

• 40%: Dúas tarefas relacionadas con sintaxe da oración simple.   

• 20%: Unha tarefa sobre resumo, esquema e comentario.  

• 40%: Unha tarefa sobre Los pazos de Ulloa.  
 
Alumnado suspenso: 
Da 2ª avaliación a recuperación será a través de tarefas de recuperación 
que son obrigatorias. O alumnado,, tras a recuperación, poderá pasar ás 
tarefas de ampliación que se puntuarán con un máximo de 1,5 p.  
 
Da 1ª avaliación houbo recuperación presencial.  
 
Da 2ª avaliación a recuperación será a través de tarefas de recuperación.  
 
O alumnado, tras a recuperación, poderá pasar ás tarefas de ampliación.  
 
Os criterios serán os seguintes:  
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• -30%: Consérvase da avaliación a puntuación obtida en comentarios 
tal como sucedía habitualmente. 

• -70%: Haberá unha tarefa relacionada cos contidos de literatura. 
 

      Estas porcentaxes son indicativas da calidade do traballo, por un 
lado, e, por outro, do peso outorgado a cada parte. En todo o caso, 
se as profesoras consideran esas tarefas aceptables, a 
cualificación da avaliación recuperada será de 5 para manter a 
equidade co alumnado que obtivo o aprobado en exame 
presencial.  

 
Serán cualificadas con 0 puntos aquelas probas seguintes:   

• Sexan recibidas fóra de prazo.  

• Sexan unha reprodución literal de material alleo.  

• Non se axusten ao requirido no enunciado.  

• Coincidan coas dun compañeiro de modo que sexa inverosímil a 
coincidencia.  

 
         Unha vez feitas as recuperacións, a ponderación das dúas primeiras 
avaliacións tanto para o alumnado que seguiu as tarefas de ampliación 
como as de recuperación será a seguinte: 
                              1ª av.: 60%      2ª av.: 40 % 
Á cualificación resultante, sumarase o obtido na 3ª avaliación nas tarefas 
de ampliación.  
 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro efectuarase unha proba sobre os 
contidos dos que se examinaron presencialmente durante o curso coas 
mesmas porcentaxes que estaban establecidas na Programación para esta 
avaliación extraordinaria.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

__ 

__ 

__ 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Ampliación:  
Tarefas sobre a materia obxecto de ampliación.  

• Dúas tarefas sobre sintaxe da oración simple.  

• Unha tarefa sobre Los pazos de Ulloa.  

• Unha tarefa de resumo, esquema e comentario.   
 
Recuperación:  
2ª av.  

• Unha tarefa dos contidos de literatura.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Actividades a través da aula virtual.  
 
Non hai coñecemento de alumnado sen conectividade.  

Materiais e recursos 

Libro de texto. 
Diccionarios online. 
Enlaces a páxinas webs. 
Presentacións. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Mensaxes da aula virtual. 
Páxina web do centro.  
Correos.  
  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


