
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 da 3ª avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 
composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos propios e 
alleos, utilizando a terminoloxía gramatical necesaria para a explicación dos 
usos da lingua. 

LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en textos 

propios e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a 

produción de textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

B3.3. Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, 

adxectivais, verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da 

oración simple. 

LCLB3.3.1. Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 

diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que o forman, e 

explica o seu funcionamento no marco da oración simple. 

LCLB3.3.2. Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico do 

verbo a partir do seu significado, distinguindo os grupos de palabras que 

poden funcionar como complementos verbais argumentais e adxuntos. 

B3.4. Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da 

oración simple 

LCLB3.4.1. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da 

oración simple, diferenciando suxeito e predicado e interpretando a 

presenza ou a ausencia do suxeito como unha marca da actitude, 

obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

B4.5. Comprender textos literarios representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro recoñecendo a intención do/da 
autor/a, relacionando o seu contido e a súa forma cos contextos 
socioculturais e literarios da época, identificando o tema, recoñecendo 
a evolución dalgúns tópicos e formas literarias, e expresando esa 
relación con xuízos persoais razoados. 

LCLB4.5.1. Le e comprende unha selección de textos literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e representativos da literatura da Idade Media ao 
Século de Ouro, identificando o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

LCLB4.5.2. Expresa a relación entre o contido da obra, a intención do/da 
autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

As competencias avaliadas serán as vinculadas cos estándares arriba estipulados.  

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe da 1ª avaliación mantéñense tal como se programaran a comezo 

de curso. Tamén sucede así nos criterios de avaliación e 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. .  

• Composicións escritas.  
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 1ª e 
2ª avaliacións. .   

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:  

• 50%:Unha tarefa relacionada coa lingua.   

• 50%: Unha tarefa relacionada con literatura.  
 
Alumnado suspenso: 
Da 1ª e 2ª avaliación a recuperación será a través de tarefas de 
recuperación que serán obrigatorias.  O alumnado tras a recuperación, 
poderá pasar ás tarefas de ampliación. Poderá sumar 1,5 p. 
 
Os criterios serán os seguintes:  
1ª av:  

• 5%-Consérvase da avaliación a puntuación obtida en traballos da 
aula/casa. 

• 12,5 %. Consérvase da avaliación a puntuación obtida no libro de 
lectura.   

• 12,5 %.- Consérvase da avaliación a puntuación obtida na escritura. 
Se se necesita recuperar, haberá unha tarefa específica.   

• 70% Haberá dúas tarefas relacionadas cos contidos de lingua e 
literatura. 
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2ª av.  

• -5%- Consérvase da avaliación a puntuación obtida en traballos da 
aula/casa:  

• 12,5%-Consérvase da avaliación a puntuación obtida no libro de 
lectura. 

• -82,5%- 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 a profesora considera 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 que:  

• Sexan recibidas fóra de prazo.  

• Sexan unha reprodución literal de material alleo.  

• Non se axusten ao demandado no enunciado. 

• Coincidan coas dun compañeiro de modo que sexa inverosímil a súa 
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 coas mesmas 
porcentaxes que estaban establecidas na Programación durante o curso 
para esta avaliación extraordinaria.  

Alumnado de 

materia 

pendente de 2º. 

Cr   Criterios de avaliación: 
Os mínimos fixados na programación para a 1ª e 2ª avaliacións. 

       Criterios de cualificación: 
Os fixados na Programación de comezo de curso.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba online a finais do mes de maio.  
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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.  

• Unha tarefa sobre Sintaxe da oración simple (en dúas fases).  

• Dúas tarefas de comprensión de textos narrativos e teatrais dos S. 
XVI e XVII.  (e dúas fases). 

 
Recuperación:  
1ª av. 

• Tarefa de escritura, se procede.  

• Dúas tarefas de contidos de lingua e literatura.  
2ª av.  

• Unha tarefa dos contidos de literatura.  

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

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

Materiais e recursos 

Libro de texto. 
Diccionarios online. 
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. 


