
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 na 3ª avaliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Ler, comprender, analizar e comentar obras breves, fragmentos ou 
obras completas significativas de distintas épocas, interpretando o seu 
contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e formas 
literarias, así como sobre períodos e os/as autores/as significativos/as. 

LUB1.1.1. Le fragmentos significativos ou textos completos de obras da 

literatura universal, identificando algúns elementos, mitos ou 

arquetipos creados pola literatura e que chegaron a converterse en 

puntos de referencia da cultura universal. 

LUB1.1.2. Interpreta obras ou fragmentos representativos de distintas 

épocas, situándoas no seu contexto histórico, social e cultural, 

identificando a presenza de determinados temas e motivos, e recoñecendo 

as características do xénero e do movemento en que se inscriben, así 

como os trazos máis salientables do estilo literario. 

B1.3. Observar, recoñecer e valorar a evolución dalgúns temas e 

formas creados pola literatura e o seu valor permanente en diversas 

manifestacións artísticas da cultura universal. 

LUB1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas e describe a 

evolución de determinados temas e formas creados pola literatura. 

B2.1. Ler, comprender e analizar obras breves, fragmentos ou obras 

completas, significativas de distintas épocas, interpretando o seu 

contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre temas e 

formas literarias, así como sobre períodos e autores/as 

significativos/as. 

LUB2.1.1. Le e analiza textos literarios universais de distintas épocas, 

interpretando o seu contido de acordo cos coñecementos adquiridos sobre 

temas e formas literarias, así como sobre períodos e autores/as 

significativos/as. 

B2.2. Realizar traballos críticos sobre a lectura dunha obra significativa 
dunha época, interpretándoa en relación co seu contexto histórico e 
literario, obtendo a información bibliográfica necesaria e efectuando 
unha valoración persoal. 

LUB2.2.1. Realiza traballos críticos sobre unha obra lida na súa integridade, 
relacionándoa co seu contexto histórico, social e literario e, de ser o caso, co 
significado e a relevancia do/da autor/a na época ou na historia da literatura, 
e consultando fontes de información diversas. 

B2.3. Realizar exposicións orais ou escritas acerca dunha obra, un/unha 
autor/a ou unha época con axuda de medios audiovisuais e das 
tecnoloxías da información e da comunicación, expresando as propias 
opinións, seguindo un esquema preparado previamente, valorando as 
obras literarias como punto de encontro de ideas e sentimentos 
colectivos e como instrumentos para acrecentar o caudal da propia 
experiencia. 

LUB2.3.1. Realiza presentacións orais ou escritas planificadas integrando 
coñecementos literarios e lectura, cunha correcta estruturación do contido, 
argumentación coherente e clara das propias opinións, consulta e cita de 
fontes, selección de información relevante e utilización do rexistro apropiado 
e da terminoloxía literaria necesaria. 

 

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

comezo de curso. Tamén sucede así nos criterios de avaliación e os mínimos 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 literarias de correspondencia entre un texto e un 
movemento. Comprensión lectora. .  

• Reflexión sobre obras literarias completas.  
 

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:  

• 60%: Tres tarefas relacionadas cos libros de lectura: “Bola de sebo” e 
“La dama del perrito”, La metamorfosis e Casa de muñecas. .    

• 40%: Tres tarefas relacionadas con historia da literatura do S. XIX.   
 
Alumnado suspenso: 
 A recuperación será a través de tarefas de recuperación que son 
obrigatorias. As actividades de ampliación realizadas sumarán un máximo 
de 0,5 p. 
 
Da 1ª avaliación houbo recuperación presencial.  
 
Da 2ª avaliación a recuperación será a través de tarefas de recuperación.  
 
Os criterios serán os seguintes:  

• -90%: Dúas tarefas de historia da literatura. Cada unha 45%.  

• -10%: Conservase a cualificación de participación na aula.  
 

      Estas porcentaxes son indicativas da calidade do traballo, por un 
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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.  

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

• Non se axusten ao requirido no enunciado.  
 
Unha vez feitas as recuperacións, a ponderación das dúas primeiras , 
tanto para o alumnado que seguiu as tarefas de ampliación como as de 
recuperación, será a seguinte:     1ª av.: 70%      2ª av.: 30% 
 
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 

Non hai alumnado pendente nesta materia.   

- 

- 
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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.  

• Tres tarefas de historia da literatura do S. XIX.  

• Unha tarefa sobre “Bola de sebo” e “La dama del perrito”. 

• Unha tarefa sobre La metamorfosis.  

• Unha tarefa sobre Casa de muñecas.  
Recuperación:  
2ª av.  

• Dúas tarefas dos contidos de historia da literatura.  

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

Materiais e recursos 

Libro de texto. 
Diccionarios online.  
Presentación 
Páxinas web. 
Vídeos.  
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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. 


