
DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

1. MEDIDAS DA TERCEIRA AVALIACIÓN

1.1. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

- Apuntamentos descargados da aula virtual ou entregados na aula.

- Dicionarios online.

- Páxinas web relacionadas con determinados contidos.

- Vídeos sobre algún tema de Literatura.

1.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

- Recollida, corrección e valoración de composicións escritas.

- Recollida e corrección de exercicios de Gramática.

- Recollida e valoración de traballos de carácter interdisciplinar.

As tarefas semanais ou quincenais son publicadas na páxina web do instituto e enviadas polo

alumnado á profesora correspondente a través do correo electrónico. As resolucións, correccións

ou aclaracións que teña que facer a profesora son reenviadas tamén por email.

1.3. ACTIVIDADES DE REPASO, REFORZO E AMPLIACIÓN

Estas tarefas terán valoración positiva e o seu aproveitamento permitiralle ao alumando mellorar a

cualificación ata en 1 punto,  que se lle sumará á media obtida dos dous primeiros trimestres. 

- Terán carácter semanal ou no seu caso quincenal, para non sobrecargar o alumnado.

 -Serán publicadas polo profesorado a través do medio habitual de contacto: páxina web, aula

virtual, correo electrónico,  whatsApp...  e enviadas do mesmo xeito polo alumnado. O seu prazo

pechado de entrega  debe ser respectado.

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.

1.4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.4.1.  O  alumnado  que  teña  superado  positivamente  a  primeira  e  segunda  avaliacións,  ten

aprobada  a  materia.  A  súa  cualificación  será  unha  media  das  dúas  notas  que  poderá  verse

mellorada ata en 1 punto coas actividades do terceiro trimestre.

1.4.2. O alumnado que teña suspensa algunha parte da materia deberá realizar as actividades de

recuperación que a súa profesora ou profesor lle solicite.  A cualificación final da convocatoria de

xuño calcularase do seguinte xeito:



- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

1.4.3. O alumnado coa materia pendente doutros cursos que a teña aprobada, ben a través das

actividades de seguimento ou ben a través das dúas probas realizadas antes do 13 de marzo, está

aprobado coa nota media correspondente. Aquel que teña avaliación negativa ten dereito a unha

proba de recuperación final na data que se lle comunique tal como se recolle na programación

didáctica do departamento. A súa realización será telemática se a situación sanitaria non permite

unha presencial. A  cualificación máxima, será de 5 puntos xa que os estándares e contidos dos que

serán avaliados serán os mínimos estipulados. 

2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA SECUNDARIA E BACHARELATO

-  Ao  alumnado  que  non  adquirise  as  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  nos  dous

primeiros trimestres do curso proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a

materia. Terán que realizar 2 por cada trimestre avaliado de xeito negativo, e no caso de non teren

superada a proba do libro de lectura unha a maiores, é dicir 3.

-Estas tarefas estarán baseadas nos contidos, estándares de aprendizaxe e competencias mínimas

seleccionadas polo departamento

- Terán carácter semanal ou no seu caso quincenal, para non sobrecargar o alumnado. O seu prazo

pechado de entrega  debe ser respectado.

 -Serán publicadas polo profesorado a través do medio habitual de contacto: páxina web, aula

virtual, correo electrónico, whatsApp... e enviadas do mesmo xeito polo alumnado. 

-  Os alumnos e alumnas poderán ademais mellorar a súa cualificación final na convocatoria de

xuño entregando as actividades de reforzo e ampliación.

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.

2.2.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 1º DE ESO

2.2.1.1. PROCEDEMENTOS



Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. EXPRESIÓN ESCRITA:

- Realizarán unha tarefa de produción textual  no que empregarán vocabulario propio e preciso de

acordo coas correctas normas ortográficas

- Terán un prazo establecido polo Departamento para a súa realización.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o tema do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de  Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

- Deberán facer unha ficha do libro e unha valoración persoal sobre as correspondentes lecturas

suspensas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.2.1.2. CUALIFICACIÓN

Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2, 3 sumarán ata un máximo de 5 puntos.

- En caso de non ter que recuperar o libro de lectura, a tarefa 1 valerá o 40% e a 2, o 60%.

Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.



-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.2.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 2º DE ESO

2.2.2.1. PROCEDEMENTOS

Para  cada  avaliación  haberá  dúas  tarefas  relacionadas  con  cada  bloque  de  contidos  ou  con

determinadas competencias e outra sobre a lectura de cada trimestre que teña que recuperar.

1. EXPRESIÓN ESCRITA:

- Deben entregar un texto sobre un tema dado de entre 150 e 200 palabras.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar a 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o asunto do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de  Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 60% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

- Deberán contestar unhas cuestións sobre as correspondentes lecturas suspensas ou facer unha

ficha de lectura sobre os mesmos.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

2.2.2.2. CUALIFICACIÓN

Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2 supoñen o 70% da nota final.

- A proba de lectura suporá un 30% da nota final.

- A nota final de cada recuperación terá un máximo de 5 puntos.

Para calcular a nota final:



- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.2.3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 3º DE ESO

2.2.3.1. PROCEDEMENTOS

Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS E COMENTARIO:

- Deben entregar un comentario  no que analicen e interpreten un texto medieval.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- O alumnado terá que contestar a 4 preguntas a partir dun texto:

a) A primeira, sobre o asunto do que trata o texto.

b) A segunda, sobre o xénero e características do mesmo.

c)  A  terceira  e  a  cuarta,  sobre  os  temas  de  Funcionamento da  Lingua correspondentes  a  esa

avaliación.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer  unha ficha sobre as  correspondentes  lecturas  suspensas  e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre a mesma

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.2.3.2. CUALIFICACIÓN



Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2, 3 sumarán ata un máximo de 5 puntos.

- En caso de non ter que recuperar o libro de lectura, a tarefa 1 valerá o 40% e a 2, o 60%.

Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.2.4. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 4º DE ESO

2.2.4.1. PROCEDEMENTOS

Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS:

-  A través  de diferentes textos escollidos faranse unas lecturas dos autores/movementos máis

relevantes  do  primeiro  terzo  do  século  XX:  Cabanillas,  Castelao,  Otero,  Risco,  autores  de

vangarda...  Sobre algúns destes textos terán que identificar as características máis salientables de

cada un e inserilas dentro dun movemento (se for o caso).

-Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

- Os textos literarios servirán para a ampliación de léxico e para facer algún comentario lingüístico

sobre a lingua dese período.

 Faranse actividades sobre fonética e fonoloxía mediante frases ou pequenos textos que terán que

transcribir fonoloxicamente.

 Tamén se realizarán actividades de repaso sobre o xénero, o número, a acentuación así como

diferentes exercicios de ortografía (b/v, h, x/s…)

 Así mesmo,  terán que realizar unha actividade de expresión escrita sobre un tema proposto polo

profesor dunha extensión de 200 palabras.



- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer  unha ficha sobre as  correspondentes  lecturas  suspensas  e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre elas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.2.4.2. CUALIFICACIÓN

Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2, 3 sumarán ata un máximo de 5 puntos.

- En caso de non ter que recuperar o libro de lectura, a tarefa 1 valerá o 40% e a 2, o 60%.

Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.2.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 1º DE BACHARELATO

2.2.5.1. PROCEDEMENTOS

Para cada avaliación a recuperar haberá dúas tarefas relacionadas cos estándares de cada bloque

de contidos ou con determinadas competencias, e outra sobre a lectura de cada trimestre que

teña que recuperar.

1. IDENTIFICACIÓN E COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS:

- A través dunha selección de textos faranse unhas lecturas que inclúan tanto a literatura popular

coma  a  literatura  medieval.  Terán  que  clasificalos  segundo  proceda  e  faceren  unha  pequena

análise do texto.

-Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación



2. COMPRENSIÓN ESCRITA, TIPOLOXÍA TEXTUAL E FUNCIONAMENTO DA LINGUA:

-Os  textos  literarios  servirán  para  a  ampliación  de  léxico  e  para  ver  determinadas  estruturas

lingüísticas, tanto a través de formas correctas como incorrectas (CD + Acus, diferenza entre o

antepretérito de Indicativo e o pretérito de subxuntivo, o infinitivo conxugado, paremioloxía…)

-Realizaranse actividades de repaso sobre o xénero, o número, os pronomes, a acentuación, así

como diferentes exercicios de ortografía (b/v, h, x/s…)

-Tamén se  repasarán  os  contidos  de  semántica  mediante  exercicios  de  sinónimos,  antónimos,

campos semánticos ou familias léxicas.

 -Así mesmo,  terán que realizar unha actividade de expresión escrita sobre un tema proposto polo

profesor dunha extensión de 200 palabras.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 40% sobre o total das tarefas de recuperación.

3. LECTURAS:

-  Deberán  facer  unha ficha sobre as  correspondentes  lecturas  suspensas  e elaborar  un texto

argumentativo de opinón sobre elas.

- Terán un prazo establecido polo Departamento para realizar a tarefa.

- Deben enviala por correo electrónico ao enderezo que se lles dea.

- Esta actividade vai supor o 30% sobre o total das tarefas de recuperación.

2.2.5.2. CUALIFICACIÓN

Para calcular a nota de cada recuperación:

- As notas das tarefas 1, 2, 3 sumarán ata un máximo de 5 puntos.

- En caso de non ter que recuperar o libro de lectura, a tarefa 1 valerá o 40% e a 2, o 60%.

Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre as dúas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.

2.2.6. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN PARA 2º DE BACHARELATO



2.2.6.1. PROCEDEMENTOS

I. COMPETENCIA COMUNICATIVA:

- Para superar esta parte da materia o alumnado con algunha avaliación suspensa deberá entregar

as tarefas de recuperación nun prazo pechado sinalado polo profesorado deste nivel. 

-Serán publicadas  polo profesorado a través do medio habitual  de contacto:  páxina web,  aula

virtual, correo electrónico, whatsApp... e enviadas do mesmo xeito polo alumnado. 

- Aquelas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán como

entregadas.

-  As  probas  abranguerán  a  parte  de  competencia  comunicativa  na  súa  dupla  dimensión:  de

comprensión e de produción de textos, de acordo coa seguinte estrutura:

a) COMPRENSIÓN TEXTUAL:

- Formularanse dúas cuestións breves sobre algún aspecto de interpretación e análise do texto

proposto, na liña das que a continuación se indican: resumo breve do texto ou dunha parte del,

estrutura do texto, ideas principais e secundarias, intencionalidade do texto, significado concreto

no texto dalgunhas palabras, expresións ou fragmentos, recoñecemento e descrición de recursos

cohesivos gramaticais e léxico-semánticos.

- Estas tarefas suporán un 20% da nota final de cada recuperación.

b) PRODUCIÓN TEXTUAL:

- Pediráselle ao alumno ou alumna que constrúa un texto persoal cunha extensión aproximada de

200-250 palabras sobre un tema proposto. Nesta pregunta valorarase a capacidade para producir

un texto que sexa informativo, coherente, ben estruturado e adecuado á situación comunicativa. A

cualificación da pregunta desagregarase en tres  tramos:  1)  Construción textual,  2)  Adecuación

léxico-gramatical e 3) Corrección ortográfica e gramatical.

- Estas tarefas suporán un 20 % da nota final de cada recuperación.

II. CONTIDOS ESPECÍFICOS DA MATERIA:

Coas  previsións  a  día  de  hoxe  de  regresarmos  fisicamente  ás  aulas,  co  alumnado  de  2º  de

bacharelato  realizarase  unha  proba  presencial  de  recuperación  dos  contidos  específicos  da

materia, de non ser posible faríanse  telematicamente. Cada alumna ou alumno examinaríase da

parte que tivese suspensa dos bloques: lingua e sociedade, lingua e gramática e literatura.



a) LINGUA E SOCIEDADE:

-  Terán  que  contestar  unhas  cuestións  sobre  aspectos  relacionados  cos  temas  incluídos  na

avaliación suspensa, ou desenvolver un deses temas.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.

b) LINGUA E GRAMÁTICA: 

-  Cuestións  breves  sobre:  fonética  e  fonoloxía;  morfoloxía  e  sintaxe;  semántica  e  lexicoloxía;

dialectoloxía.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.

C) LITERATURA.

- Terán que contestar a un cuestionario sobre características, autores e obras dos temas incluídos

na avaliación suspensa, ou desenvolver un deses temas.

- Supón un 20% da nota final de cada recuperación.

-  Acordarase  co  alumnado  día  e  hora  para  facer  a  proba,  e  terán  un  tempo  establecido

previamente para responder ao cuestionario.

III. LECTURAS:

Para recuperar as lecturas de cada trimestre realizarase un traballo sobre algúns elementos, temas,

ou aspectos importantes de cada libro que a profesora lle suxerirá ao alumnado; a súa entrega

debe facerse no prazo fixado ao longo do mes de maio.

Aquelas tarefas que non se consideren un traballo persoal e elaborado, simplemente constarán

como entregadas.

- Supón un 20% da nota final de cada avaliación.

2.2.6.2. CUALIFICACIÓN

a) Para calcular a nota de cada recuperación:

- Sumaranse as cualificacións dos bloque I e II. 

- No caso de teren que recuperar algunha lectura, os bloques I e II suporán o 80% e o bloque III, o

20% restante.



- A nota final de cada recuperación terá unha cualificación máxima de 5 puntos, tendo en conta a

metodoloxía que se adaptou para conseguir unha avaliación positiva.

b) Para calcular a nota final:

- O alumnado que teña dúas avaliacións suspensas sumará as notas de cada recuperación e farase

unha media entre elas.

- O que teña só unha avaliación para recuperar obterá a nota a partir da media resultante entre a

nota da avaliación aprobada e a nota da avaliación recuperada.

-  A esta cualificación sumaráselle,  ao final,  a puntuación obtida polas tarefas  realizadas no 3º

trimestre para mellorar a nota, igual que ao resto do alumnado xa aprobado.


