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1º FP BÁSICA SERVIZOS COMERCIAIS 

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I: Lingua galega e 

Literatura; Lingua castelá e Literatura; Sociedade 

(xeografía e historia) e inglés. 

1. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 
 

Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o 

dito no apartado I, subapartado 6.1. “Os centros e o profesorado 

revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar as 



actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e 

competencias imprescindibles que deberían  desenvolver os alumnos e 

as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia, 

flexibilizando os seus plans de traballo e coidando de non penalizar ou 

afectar ao benestar do seu alumnado, nin sobrecargalo de tarefas 

excesivas”. Ademais, segundo o subapartado 6.2 “durante o terceiro 

trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo 

e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 

necesarias para todo ou parte do seu alumnado”. De maneira que nos 

vemos delimitadas a centrarnos especificamente naqueles contidos que 

na nosa programación determinamos como mínimos ou fundamentais 

que, preferentemente, a totalidade do noso estudantado debería 

adquirir. 

Para o alumnado debe prevalecer nomeadamente a capacidade 

comunicativa de expresión escrita, oral, interpretación crítica de textos 

admistrativos e literarios, coñecemento da realidade plurilingüe e 

cultural e de conceptos básicos da sociedade, no referido á xeografía e 

historia de carácter local, autonómico, estatal e universal. 

Considéranse fundamentais os seguintes obxectivos:  

COMUNICACIÓN: 

 
LINGUA E LITERATURA (GALEGO E CASTELÁN) 
 
Os xéneros literarios.Métrica e rima. Figuras literarias 
 
Panorámica del texto y autores de la iteratura española del siglo XIX y 
XX 
 
Panorámica de textos e autores da Literatura galega desde a Idade 
Media ao Rexurdimento 
 
Elaboración de textos admisitrativos básicos (acta, solicitude, alegación, 
reclamación, curriculum vitae, correspondencia persoal e comercial) 
 



Elementos de la comunicación, las unidades de la lengua 1, mayúsculas 
y minúsculas 

La intención comunicativa, unidades de la lengua 2, géneros literarios, 
reglas de acentuación 

Variedades de la lengua, el enunciado y el texto, lenguaje literario, reglas 
de acentuación 2 

El texto y sus clases, los sintagmas y la oración, género lírico, uso de b/v 

El texto narrativo, el sintagma nominal, género narrativo, usp c,z,q y k 

Texto dialogado, el SN (II),género dramático, uso de g/j 

Refuerzo de gramática básica: clases de palabras, categorías 
gramaticales, los tiempos verbales.  

El texto explicativo, informativo, instructivo. 

El texto descriptivo 

El texto argumentativo 

Orígenes e historia del castellano 

A comucicación, a lingua e a súa organización, vocabulario: a saúde, o 
alfabeto e os dígrafos, a literatura 

Os medios de comunicación social. A publicidade 

Elementos e estrutura da narración, as partes do conto, o enunciado, o 
artigo, o adxectivo (xénero e número), o pronome (colocación). 
vocabulario: os alimentos, o son z e k. 

O diálogo no conto, o verbo, vocabulario: o emprego, o son B,. 

A decsrición, a conxugación verbal 1, vocabulario: as partes do corpo, o 
son B grafía v. 

A descrición 2, o retrato, conxugación verbal 2, vocabulario: calidades 



persoais, grafía h 

A descrición do interior dun lugar, o adverbio e os enlaces, vocabulario: a 
vivenda, campos léxicos, a grafía x. 

Orixes e historia externa da lingua galega 

A diversidade lingüística. e o plurilingüismo Oa prexuízos lingüísticos. Os 
castelanismos. 

INGLÉS: 

Vocabulario xeral básico relacionado co: cores, días da semana, meses 
do ano, estacións, países, nacionalidades, idiomas, medios de 
transporte, animais, oficios, membros da familia, números cardinais ata o 
millón e verbos de uso moi frecuente. 

As preposicións de tempo.  

Os adverbios de frecuencia máis comúns. 

As QUESTION WORDS.  

O uso do verbo to BE (en presente) 

O uso do verbo HAVE GOT (en presente) 

O uso do verbo modal CAN. 

O uso da expresión THERE IS /ARE 

A estrutura e o uso do tempo verbal PRESENT SIMPLE en frases 
afirmativas, negativas e interrogativas. 

A formulación de SHORT ANSWERS. 

Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas para entender e facilitar 
información persoal básica. 

Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas no marco da compra 
dalgún produto ou servizo. 

SOCIEDADE (XEOGRAFÍA E HISTORIA) 

Conceptualización das etapas da historia 

Panorámica xeral da historia de España 



Panorámica xeral da historia de Galiza  

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados co 
paisaxe natural e coa prehistoria 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados cas 
cidades e coa antigua Grecia e Roma 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados coa 
Europa medieval e co mundo musulmán 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados cas 
monarquías absolutistas, coa colonización de América e coa poboación 
mundial. 

 Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e 
moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas. 

Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; 
comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos). 

Xeografía básica universal: mapas físicos e políticos de Europa e os 
continentes. 

Xeografía básica da Península Ibérica: España física e política.  

Xeografía básica de Galicia, O Porriño e comerca de Vigo. Elaboración 
de guía turística. 

 

 

CONTIDOS SEN IMPARTIR 

 
Moitos dos contidos considerados básicos son transversais durante todo 
o ano lectivo, polo que se considera que a maioría dos que se relatan a 
seguir o alumnado non atinxiu competencia suficiente, ou practicamente 
non foron impartidos, De todos os xeitos, esta información terase en 
conta na elaboración da programación didáctica do vindeiro curso 2020-
21 para que sexan obxecto de traballo durante o primeiro mes de aulas. 

 

COMUNICACIÓN: 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: 

Panorámica de textos e autores da Literatura galega desde a Idade 



Media ao Rexurdimento 

A diversidade lingüística. e o plurilingüismo Oa prexuízos lingüísticos. 
Os castelanismos. 

Vocabulario diverso  

Reforzo gramática (verbos) 

Curriculum viatae, a autorización 

Correspondencia persoal e comercial 

Historia externa da lingua galega 

 

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ: 

Panorámica del texto y autores de la literatura española del siglo XIX y 
XX 
Los sintagmas y la oración 
Curriculum vitae y carta de presentación 
Autorización y correspondencia 
Refuerzo de gramática y ortografía  
 
 

INGLÉS: 

Vocabulario xeral básico relacionado co: roupa, lugares nunha cidade, 
comida, saúde e deporte, tecnoloxía,  

As preposicións de lugar.  

O uso do verbo to BE en pasado. 

O uso da expresión THERE WAS/WERE 

A estrutura e o uso do tempo verbal ‘PRESENT CONTINUOUS’ en 
frases afirmativas, negativas e interrogativas. 

A estrutura e o uso do tempo verbal ‘PAST SIMPLE en frases 
afirmativas, negativas e interrogativas. 

A estrutura e o uso da expresión de futuro ‘GOING TO en frases 
afirmativas, negativas e interrogativas. 

A estrutura e o uso dos comparativos. 

Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas para entender e facilitar 
direccións. 

Escoita e a fala de conversacións moi sinxelas para entender e expresar 



preferencias. 

Produción de textos sinxelos. 

SOCIEDADE (Xeografía e historia) 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados co 
paisaxe natural e coa prehistoria 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados cas 
cidades e coa antigua Grecia e Roma 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados coa 
Europa medieval e co mundo musulmán 

Poñer ao alumnado en coñecemento de conceptos relacionados cas 
monarquías absolutistas, coa colonización de América e coa poboación 
mundial 

Evolución da arte europea, española e galega das épocas medieval e 
moderna. Pautas básicas para o comentario de obras pictóricas. 

Estudo da poboación.: evolución demográfica do espazo europeo; 
comentario de gráficas de poboación (pautas e instrumentos básicos). 

Ademais ante a imposibilidade de que o alumnado poida acceder ás 

lecturas programadas para o final de curso, suspendense as seguintes: 

- Maus (novela gráfica) de Art Spiegelman 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliación continua con carácter diagnóstico dos 
contidos dados na 1ª e 2ª avaliación. 

Instrumentos: 
Traballamos a través da CLASSROOM do IES, 
polo que todo o alumnado da materia entrega as 
súas tarefas a través desta plataforma, que 
previamente sobe o profesor. Tamén correo-e e 
grupo de whatsapp. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a 
cualificación final de curso: 
 

Media entre a 1ª e 2ª avaliación en todo o 
módulo. Tendo en conta que se poderá recuperar 



 

 

a materia se está suspensa en avaliacións 
anteriores e tamén mellorar a nota das mesmas 
en caso de que estea aprobada en base a: 

 Entrega de traballos semanais (actividades) 
 Creación de exercicios de carácter 

audiovisual para valorar a corrección e a 
oralidade. 

  A nota final segundo os criterios de avaliación 
  anteditos compútase facendo a seguinte media 
  entre as materias do módulo: 

-Lingua e Literatura galega, Lingua e          
Literatura castelá, Xeografía e Historia = 70% 
-Inglés = 30% 

Proba extraordinaria de 
xuño 

Esperamos poder facer unha proba extraordinaria 
e global en xuño das partes das materias 
suspensas durante o curso, será de forma 
telemática a través dos medios que veñen sendo 
utilizados neste trimestre. Os contidos a avaliar 
serán os da 1ª e 2ª avaliación, dos cales se 
fixeron exercicios de reforzo, repaso e ampliación 
durante o 3º trimestre. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

 

(Hai alumnado repetidor 
co módulo pendente do 

curso anterior que segue 
as aulas e criterios de 

avaliación  con 
normalidade) 

Criterios de avaliación: 
 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º 
trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 

ampliación) 

Actividades  

As actividades son recuperación, repaso e 
reforzo dos contidos dados na 1ª e 2ª 
avaliación 
Amais incorpóranse tarefas (só computábeis 
para poder mellorar o rendemento académico), 
nomeadamente no apartado de literatura e 
historia consideradas básicas na etapa 
educativa. 
Na área de inglés, as actividades son 
exclusivamente de reforzo e recuperación dos 
contidos dados no período de clases 
presenciais. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

 Comunicación co alumnado a través da 
CLASSROOM, correo-e e whatsapp e 
videochamada. 

 Comunicación telefónica ou por correo-e 
coas familias se for preciso. 

 Informes ao titor do grupo 

Materiais e recursos 

 Material de elaboración propia  
 Enlaces en rede para a visualización e 

audición de material diverso para a 
realización de tarefas (Novidades de lingua 
e literatura galega e castelá ou historia) 

 En inglés: material de elaboración propia 
(vídeos e explotación didáctica dos 
mesmos con Edpuzzle, xogos e exercicios 
feitos con bookwidgets, quizzes feitos con 
formularios google...) e emprego de 
material libre na rede (vídeos de youtube, 
fichas de liveworksheets, enlaces a 
páxinas de exercicios...) 



 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Co alumnado a través da CLASSROOM, 
videoconferencia, do correo-e, por vía 
telefónica ou whatsapp. 
Coas familias a través do correo-e, por vía 
telefónica, por Abalar e por whatsapp. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do 
centro. 



Adaptación da Programación Didáctica

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

De  maneira  que  nos  vemos  delimitadas  a  centrarnos  especificamente  naqueles  contidos  que  a 

lexislación (Decreto 86/2015) determina como fundamentais para acadar as competencias básicas,  nos 

cinco bloques nos que estrutura a materia de lingua e literatura galega. 

-Bloque  1,  "Comunicación  oral.  Escoitar  e  falar",  o  alumnado  deberá  coñecer  os  modelos  de  fala 

adecuados ao nivel educativo de 1eiro da ESO e poderá pór en práctica a súa lingua en contextos formais 

e informais.

-Bloque 2,  "Comunicación escrita. Ler e escribir", o alumnado deberá ser quen de entender textos de 

diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o 

seu propio pensamento crítico e creativo.

-Bloque 3, "Funcionamento da lingua" , o alumando será quen de reflexionar a propia lingua, coa 

finalidade de servir de base para o seu uso correcto
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-Bloque 4, "Lingua e sociedade", o alumnado coñecerá, explicará e valorará o plurilingüismo como unha 

situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito que identificará e superará 

os prexuízos e recoñecerá e empregará os termos sociolingüísticos precisos.

-Bloque 5, "Educación literaria", o alumnado adquirirá competencia lectora axeitada ao curso académico 

de 1º ESO. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios  de  avaliación:  Segundo  a  nosa  Programación  Didáctica,  o 
estudantado  tivo  dende  o  inicio  do  curso  un  seguimento  e  un  traballo 
individual para axudarlle a superar a materia pendente. Ese traballo debía 
ser entregado nunca máis tarde da data do 10 de febreiro de 2020.  De 
entregaren  eses  exercicios,  podían  ir  a  unha  proba  no  seguinte  12  de 
febreiro.  Así  encontrámonos  con  que  un  número  de  estudantes 
considerable  xa  ten  a  materia  pendente  superada.   Para  aqueles/as 
estudantes que non presentaron o material  ou non conseguiron alcanzar  unha 
nota  mínima,  imos  formular  dúas  vías  de  actuación,  segundo  se  vaia 
desenvolvendo as condicións da pandemia que estamos a padecer.

A. Se volvemos ás aulas: realizarían unha proba presencial para superar a materia 

pendente. A data  desta proba será o 3 de xuño.

B.  Se  non  se  dá  unha  volta  ás  aulas:  neste  caso,  enviaráselles  unha  proba 

telemática vía o sistema de comunicación que estea a usar a/o docente que lle 

imparte clase neste curso.  Non terá un tempo demasiado limitado para poder 

realizala, xa que temos que ter en conta as limitacións de rede que xa referimos 

anteriormente neste documento. A responsabilidade da corrección desta proba 

será  da  Xefa  do  Departamento,  pero  sempre  terá  en  conta  a  nota  alcanzada 

pola/o estudante no curso actual para favorecer o avance da alumna/o no sistema 

educativo.

Haberá unha especial atención ás casuísticas das estudantes máis vulnerables que 

adoitan coincidir coas que presentan a nosa materia como pendente.

Criterios de cualificación:
O alumnado que non conseguiu superar a materia no 12 de febreiro, a súa 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8



nota dependerá dunha proba telemática ou presencial.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Proba presencial ou telemática
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de  investigación  centrados  na  historia  da  literatura,  por  exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal  e  como  especificamos  na  Acta  de  reunión  do  Departamento  de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos  dixitais:  o  correo  electrónico  das  nais/pais,  o  teléfono  ou  a 
plataforma de WhatsApp.
Mais  esta  diversidade  de  ferramentas  non  impiden  que  existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta.  Moitas  veces  non depende exclusivamente  das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos  usando  os  manuais  como  referencia  para  o  reforzo,  os 
propios  apuntamentos  do  curso  e  toda  a  diversidade  de  materiais  e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Lingua Galega_ 2º da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020



ÍNDICE

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
caso. Ampliación).

4.Información e publicidade. 
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

De  maneira  que  nos  vemos  delimitadas  a  centrarnos  especificamente  naqueles  contidos  que  a 

lexislación (Decreto 86/2015) determina como fundamentais para acadar as competencias básicas,  nos 

cinco bloques nos que estrutura a materia de lingua e literatura galega. 

-Bloque  1,  "Comunicación  oral.  Escoitar  e  falar",  o  alumnado  deberá  coñecer  os  modelos  de  fala 

adecuados ao nivel educativo de 2ºESO e poderá pór en práctica a súa lingua en contextos formais e 

informais.

-Bloque 2,  "Comunicación escrita. Ler e escribir", o alumnado deberá ser quen de entender textos de 

diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o 

seu propio pensamento crítico e creativo.

-Bloque 3,  "Funcionamento  da lingua"  ,  o  alumando será  quen de  reflexionar  a  propia  lingua,  coa 

finalidade de servir de base para o seu uso correcto

-Bloque 4, "Lingua e sociedade", o alumnado coñecerá, explicará e valorará o plurilingüismo como unha 

situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito que identificará e superará 
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os prexuízos e recoñecerá e empregará os termos sociolingüísticos precisos.

-Bloque  5,  "Educación  literaria",  o  alumnado  adquirirá  competencia  lectora  axeitada  ao  curso 

académico de 2º ESO. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios  de  avaliación:  Segundo  a  nosa  Programación  Didáctica,  o 
estudantado  tivo  dende  o  inicio  do  curso  un  seguimento  e  un  traballo 
individual para axudarlle a superar a materia pendente. Ese traballo debía 
ser entregado nunca máis tarde da data do 10 de febreiro de 2020.  De 
entregaren  eses  exercicios,  podían  ir  a  unha  proba  no  seguinte  12  de 
febreiro.  Así  encontrámonos  con  que  un  número  de  estudantes 
considerable  xa  ten  a  materia  pendente  superada.   Para  aqueles/as 
estudantes que non presentaron o material  ou non conseguiron alcanzar  unha 
nota  mínima,  imos  formular  dúas  vías  de  actuación,  segundo  se  vaia 
desenvolvendo as condicións da pandemia que estamos a padecer.

A. Se volvemos ás aulas: realizarían unha proba presencial para superar a materia 

pendente. A data  desta proba será o 3 de xuño.

B.  Se  non  se  dá  unha  volta  ás  aulas:  neste  caso,  enviaráselles  unha  proba 

telemática vía o sistema de comunicación que estea a usar a/o docente que lle 

imparte clase neste curso.  Non terá un tempo demasiado limitado para poder 

realizala, xa que temos que ter en conta as limitacións de rede que xa referimos 

anteriormente neste documento. A responsabilidade da corrección desta proba 

será  da  Xefa  do  Departamento,  pero  sempre  terá  en  conta  a  nota  alcanzada 

pola/o estudante no curso actual para favorecer o avance da alumna/o no sistema 

educativo.

Haberá unha especial atención ás casuísticas das estudantes máis vulnerables que 

adoitan coincidir coas que presentan a nosa materia como pendente.

Criterios de cualificación:
O alumnado que non conseguiu superar a materia no 12 de febreiro, a súa 
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nota dependerá dunha proba telemática ou presencial.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Proba presencial ou telemática
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de  investigación  centrados  na  historia  da  literatura,  por  exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal  e  como  especificamos  na  Acta  de  reunión  do  Departamento  de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos  dixitais:  o  correo  electrónico  das  nais/pais,  o  teléfono  ou  a 
plataforma de WhatsApp.
Mais  esta  diversidade  de  ferramentas  non  impiden  que  existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta.  Moitas  veces  non depende exclusivamente  das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos  usando  os  manuais  como  referencia  para  o  reforzo,  os 
propios  apuntamentos  do  curso  e  toda  a  diversidade  de  materiais  e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Ámbito Socio-lingüístico_ 2º de PMAR

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020



ÍNDICE

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
caso. Ampliación).

4.Información e publicidade. 
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

De maneira que nos vemos delimitadas a centrarnos especificamente naqueles contidos que na nosa 

programación determinamos como mínimos ou fundamentais que, preferentemente, o grupo debería 

adquirir.

Lingua Galega e Lingua Española

- Comprensión, interpretación e valoración de textos do ámbito social e educativo.

-  Planificación  e  revisión  do  escrito  en  función  da  situación  comunicativa  (tema,   fins  e  persoas 

destinatarias) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.

-  Uso eficaz  dos dicionarios  e doutras  fontes  de consulta  en calquera soporte,  especialmente  sobre 

flexión, relación semántica e normativa.

 - Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

- Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización morfolóxica para a 

mellora e produción de textos.
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Educación literaria

- Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e 

diferenzas, tanto estruturais coma formais.

 - Análise de textos literarios,  de maneira guiada,  identificando os trazos dos subxéneros e recursos 

literarios.

Xeografía e Historia

- Idade Media: concepto e subetapas (alta, plena e Baixa Idade Media).

- Paisaxes no territorio galego e español.

- Sectores produtivos.

- Poboación mundial: modelos demográficos e movementos migratorios.

- Poboación europea: distribución e evolución.

- Poboación española e poboación galega: evolución, distribución e dinámica. Movementos migratorios.

- Organización política, territorial e administrativa do Estado español, Comunidades Autónomas e, en 

especial, Galicia.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
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teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios  de  avaliación:  Segundo  a  nosa  Programación  Didáctica,  o 
estudantado  tivo  dende  o  inicio  do  curso  un  seguimento  e  un  traballo 
individual para axudarlle a superar a materia pendente. Ese traballo debía 
ser entregado nunca máis tarde da data do 10 de febreiro de 2020.  De 
entregaren  eses  exercicios,  podían  ir  a  unha  proba  no  seguinte  12  de 
febreiro.  Así  encontrámonos  con  que  un  número  de  estudantes 
considerable  xa  ten  a  materia  pendente  superada.   Para  aqueles/as 
estudantes que non presentaron o material  ou non conseguiron alcanzar  unha 
nota  mínima,  imos  formular  dúas  vías  de  actuación,  segundo  se  vaia 
desenvolvendo as condicións da pandemia que estamos a padecer.

A. Se volvemos ás aulas: realizarían unha proba presencial para superar a materia 

pendente. A data  desta proba será o 3 de xuño.
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B.  Se  non  se  dá  unha  volta  ás  aulas:  neste  caso,  enviaráselles  unha  proba 

telemática vía o sistema de comunicación que estea a usar a/o docente que lle 

imparte clase neste curso.  Non terá un tempo demasiado limitado para poder 

realizala, xa que temos que ter en conta as limitacións de rede que xa referimos 

anteriormente neste documento. A responsabilidade da corrección desta proba 

será  da  Xefa  do  Departamento,  pero  sempre  terá  en  conta  a  nota  alcanzada 

pola/o estudante no curso actual para favorecer o avance da alumna/o no sistema 

educativo.

Haberá unha especial atención ás casuísticas das estudantes máis vulnerables que 

adoitan coincidir coas que presentan a nosa materia como pendente.

Criterios de cualificación:
O alumnado que non conseguiu superar a materia no 12 de febreiro, a súa 
nota dependerá dunha proba telemática ou presencial.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Proba presencial ou telemática
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as actividades son de recuperación, repaso e reforzo da materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de investigación centrados na historia da literatura, por exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal e como especificamos na Acta de reunión do Departamento de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos dixitais: o correo electrónico das nais/pais, o teléfono ou a 
plataforma de WhatsApp.
Mais esta diversidade de ferramentas non impiden que existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta. Moitas veces non depende exclusivamente das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos usando os manuais como referencia para o reforzo, os 
propios apuntamentos do curso e toda a diversidade de materiais e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro. Unha vez que estean ao dispor da comunidade educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Lingua Galega_ 3eiro da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

Considéranse fundamentais os seguintes obxectivos: 

– Comprender  discursos  orais  e  escritos  nos  diversos  contextos  da  actividade  social,  cultural  e 

académica.

– Expresarse oralmente de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos distintos contextos da 

actividade  social,  laboral  e  cultural,  adoptando  mediante  o  diálogo  actitudes  de  respecto  e  de 

colaboración cos demais e mais asimilando estratexias para a resolución de conflitos. 

– Expresarse por escrito de xeito correcto, coherente, creativo e axeitado aos distintos contextos da 

actividade social, laboral e cultural. 

– Utilizar eficazmente a lingua na actividade escolar para buscar, procesar e analizar información e 

mais para redactar ou expor textos propios do ámbito académico. 

– Utilizar criticamente e con progresiva autonomía as bibliotecas, os medios de comunicación social e 

as  TIC  para  obter,  interpretar,  elaborar  e  valorar  informacións  de  diversos  tipos  e  opinións 

diferentes.
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– Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para 

comprender textos orais e escritos, e mais para escribir con adecuación, coherencia e corrección. 

– Comprender as circunstacias que condicionaron a historia social da lingua  galega, afirmándoa como 

propia de Galicia, así como as que hoxe condicionan o seu uso, de xeito que se estea en disposición 

de superar as que supoñen atrancos para a súa utilización en calquera contexto e situación. 

– Coñecer e respectar a realidade plurilingüe e pluricultural do Estado español, de Europa e do mundo 

actual;  facerse  consciente  da  riqueza  que  representa  e  entender  as  situacións  que  provoca  o 

contacto de linguas. 

– Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen xuízos de 

valor ou prexuízos clasistas, racistas ou sexistas. 

– Ler con fluidez, consolidar o hábito lector e facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento 

persoal e de coñecemento do mundo. 

– Comprender textos literarios utilizando os coñecementos sobre as convencións de cada xénero, os 

temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 

– Achegarse  ao  coñecemento  do  patrimonio  literario  e  valoralo  como  un  xeito  de  simbolizar  a 

experiencia individual e colectiva en diferentes contextos históricos e culturais. 

-      Competencia para delimitar o tema principal dun texto e para realizar a súa valoración crítica.

-      Facultade para redactar con fluidez e coherencia, sen faltas de ortografía e facendo un uso correcto 

dos signos de puntuación.

-      Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto e ricaz, sen interferencias lingüísticas do 

castelán.
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-      Coñecer e usar as estratexias do diálogo construtivo para a resolución dos conflitos entre as persoas.

-      Coñecer as características dos distintos tipos de texto ( narración, descrición, diálogo, exposición, 

texto xornalístico, texto publicitario, solicitudes) e ser quen de producilos.

-      Recoñecer, a través da reflexión sobre os usos discursivos, os mecanismos da lingua, e coñecer e 

usar a terminoloxía lingüística axeitada.

-     Identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 

anterior ao século XX: extraer os trazos principais que definen a actual     situación sociolingüística de 

Galicia, analizando criticamente os condicionamentos da valoración e uso social do galego.

-     Coñecer as distintas etapas e autores da literatura galega ata o séc. XIX.

-     Utilizar os coñecementos literarios na comprensión de textos breves ou fragmentos.

-     Coñecer as figuras retóricas e recursos estilísticos máis importantes e ter capacidade para usalas en 

textos propios. 

-     Dominio da expresión oral en lingua galega

-     Dominio do vocabulario visto na aula.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
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unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Traballamos a través da CLASSROOM do IES, polo que todo o 
alumnado da materia entrega as súas tarefas a través desta plataforma, 
que previamente sobe o profesor.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no  terceiro  trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota 
final  ou  a  recuperación  da  materia  que  estaba  suspensa  ata  o  inicio  desta 
terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios  de  avaliación:  Segundo  a  nosa  Programación  Didáctica,  o 
estudantado  tivo  dende  o  inicio  do  curso  un  seguimento  e  un  traballo 
individual para axudarlle a superar a materia pendente. Ese traballo debía 
ser entregado nunca máis tarde da data do 10 de febreiro de 2020.  De 
entregaren  eses  exercicios,  podían  ir  a  unha  proba  no  seguinte  12  de 
febreiro.  Así  encontrámonos  con  que  un  número  de  estudantes 
considerable  xa  ten  a  materia  pendente  superada.   Para  aqueles/as 
estudantes que non presentaron o material  ou non conseguiron alcanzar  unha 
nota  mínima,  imos  formular  dúas  vías  de  actuación,  segundo  se  vaia 
desenvolvendo as condicións da pandemia que estamos a padecer.

A. Se volvemos ás aulas: realizarían unha proba presencial para superar a materia 

pendente. A data  desta proba será o 3 de xuño.

B.  Se  non  se  dá  unha  volta  ás  aulas:  neste  caso,  enviaráselles  unha  proba 
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telemática vía o sistema de comunicación que estea a usar a/o docente que lle 

imparte clase neste curso.  Non terá un tempo demasiado limitado para poder 

realizala, xa que temos que ter en conta as limitacións de rede que xa referimos 

anteriormente neste documento. A responsabilidade da corrección desta proba 

será  da  Xefa  do  Departamento,  pero  sempre  terá  en  conta  a  nota  alcanzada 

pola/o estudante no curso actual para favorecer o avance da alumna/o no sistema 

educativo.

Haberá unha especial atención ás casuísticas das estudantes máis vulnerables que 

adoitan coincidir coas que presentan a nosa materia como pendente.

Criterios de cualificación:
O alumnado que non conseguiu superar a materia no 12 de febreiro, a súa nota 
dependerá dunha proba telemática ou presencial.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Proba presencial ou telemática
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de  investigación  centrados  na  historia  da  literatura,  por  exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal  e  como  especificamos  na  Acta  de  reunión  do  Departamento  de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos  dixitais:  o  correo  electrónico  das  nais/pais,  o  teléfono  ou  a 
plataforma de WhatsApp.
Mais  esta  diversidade  de  ferramentas  non  impiden  que  existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta.  Moitas  veces  non depende exclusivamente  das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos  usando  os  manuais  como  referencia  para  o  reforzo,  os 
propios  apuntamentos  do  curso  e  toda  a  diversidade  de  materiais  e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Lingua Galega_ 4º da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en  función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou  materia, 

flexibilizando  os  seus  plans  de  traballo  e  coidando  de  non  penalizar  ou afectar  ao  benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de  tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo  o  subapartado  6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

De maneira que nos vemos delimitadas a centrarnos especificamente naqueles contidos que a lexislación 

(Decreto  86/2015)  determina  como  fundamentais  para  acadar  as  competencias  básicas,   nos  cinco 

bloques nos que estrutura a materia de lingua e literatura galega. 

-Bloque  1,  "Comunicación  oral.  Escoitar  e  falar",  o  alumnado  deberá  coñecer  os  modelos  de  fala 

adecuados e poderá pór en práctica a súa lingua en contextos formais e informais.

-Bloque 2,  "Comunicación escrita. Ler e escribir", o alumnado deberá ser quen de entender textos de 

diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o 

seu propio pensamento crítico e creativo.

-Bloque  3,  "Funcionamento  da  lingua"  ,  o  alumando  será  quen  de  reflexionar  a  propia  lingua,  coa 

finalidade de servir de base para o seu uso correcto.

-Bloque 4, "Lingua e sociedade", o alumnado coñecerá, explicará e valorará o plurilingüismo como unha 

situación habitual e enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito que identificará e superará 

os prexuízos e recoñecerá e empregará os termos sociolingüísticos precisos.
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-Bloque 5,  "Educación literaria", o alumnado adquirirá unha competencia lectora axeitada ao nivel de 

4ºESO. Ademais, coñecerá a historia da literatura galega do s.XX e XXI, así como ás súas obras e aos seus 

autores e autoras máis salientables, e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa historia de 

Galicia. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase  unha  proba  de  recuperación  no  calendario  indicado  polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios  de  avaliación:  Segundo  a  nosa  Programación  Didáctica,  o 
estudantado  tivo  dende  o  inicio  do  curso  un  seguimento  e  un  traballo 
individual para axudarlle a superar a materia pendente. Ese traballo debía 
ser entregado nunca máis tarde da data do 10 de febreiro de 2020.  De 
entregaren  eses  exercicios,  podían  ir  a  unha  proba  no  seguinte  12  de 
febreiro.  Así  encontrámonos  con  que  un  número  de  estudantes 
considerable  xa  ten  a  materia  pendente  superada.   Para  aqueles/as 
estudantes que non presentaron o material  ou non conseguiron alcanzar  unha 
nota  mínima,  imos  formular  dúas  vías  de  actuación,  segundo  se  vaia 
desenvolvendo as condicións da pandemia que estamos a padecer.

A. Se volvemos ás aulas: realizarían unha proba presencial para superar a materia 

pendente. A data  desta proba será o 3 de xuño.

B.  Se  non  se  dá  unha  volta  ás  aulas:  neste  caso,  enviaráselles  unha  proba 

telemática vía o sistema de comunicación que estea a usar a/o docente que lle 

imparte clase neste curso.  Non terá un tempo demasiado limitado para poder 

realizala, xa que temos que ter en conta as limitacións de rede que xa referimos 

anteriormente neste documento. A responsabilidade da corrección desta proba 

será  da  Xefa  do  Departamento,  pero  sempre  terá  en  conta  a  nota  alcanzada 

pola/o estudante no curso actual para favorecer o avance da alumna/o no sistema 

educativo.

Haberá unha especial atención ás casuísticas das estudantes máis vulnerables que 

adoitan coincidir coas que presentan a nosa materia como pendente.

Criterios de cualificación:
O alumnado que non conseguiu superar a materia no 12 de febreiro, a súa 
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nota dependerá dunha proba telemática ou presencial.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Proba presencial ou telemática
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de  investigación  centrados  na  historia  da  literatura,  por  exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal  e  como  especificamos  na  Acta  de  reunión  do  Departamento  de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos  dixitais:  o  correo  electrónico  das  nais/pais,  o  teléfono  ou  a 
plataforma de WhatsApp.
Mais  esta  diversidade  de  ferramentas  non  impiden  que  existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta.  Moitas  veces  non depende exclusivamente  das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos  usando  os  manuais  como  referencia  para  o  reforzo,  os 
propios  apuntamentos  do  curso  e  toda  a  diversidade  de  materiais  e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Lingua Galega_ 1eiro de Bacharelato

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020



ÍNDICE

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
caso. Ampliación).

4.Información e publicidade. 
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

E segundo o 6.4 : "Para o 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, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo". 

Desta  maneira,  centrarémonos  especificamente  naqueles  contidos  que  na  nosa  programación 

determinamos  como  mínimos  ou  fundamentais  que,  preferentemente,  a  totalidade  do  noso 

estudantado debería adquirir:

-Capacidade para expresarse oralmente nun galego correcto (fonética, gramatical e lexicamente), sen 

interferencias lingüísticas do castelán. 

-Facultade para redactar de xeito ordenado e axeitado á situación, con cohesión, coherencia, corrección 

gramatical e sen faltas de ortografía.

-Competencia para expresar a idea principal dun texto e para realizar a súa valoración crítica..

-Coñecer e usar as estratexias do diálogo construtivo para a resolución dos conflitos entre as persoas.
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-Coñecer a orixe da lingua galega, a súa evolución e o nivel do seu uso na sociedade nas diferentes 

etapas.

-Coñecer as distintas etapas e autores da  literatura galega ata o séc. XIX.

-Ler, comprender e interpretar os textos literarios máis representativos da literatura galega.

-Seguir  un  método estruturado no traballo  escrito:  planificación,  creación  de borradores,  revisión e 

redacción. 

-Capacidade para desenvolver a creatividade a partir de modelos e de estímulos . 

-Capacidade para identificar as clases de palabras e realizar a súa análise morfolóxica.

-Coñecer as principais variedades do galego e dominar as Normas actuais.

-Identificar as interferencias lingüísticas entre galego e castelán.

-Competencia para elaborar a información, oralmente e por escrito, a partir dos medios tradicionais de 

comunicación e das TIC.

-Desenvolver o gusto pola lectura de obras da literatura galega e universal.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7



conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no  terceiro  trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota 
final  ou  a  recuperación  da  materia  que  estaba  suspensa  ata  o  inicio  desta 
terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Só había unha estudante coa materia pendente de LGL de 1eiro de Bacharelato, 
pero co procedemento de recuperación que aparece na nosa programación  xa 
recuperou a materia o 12 de febreiro deste curso académico.
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as actividades son de recuperación, repaso e reforzo da materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de investigación centrados na historia da literatura, por exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal e como especificamos na Acta de reunión do Departamento de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos dixitais: o correo electrónico das nais/pais, o teléfono ou a 
plataforma de WhatsApp.
Mais esta diversidade de ferramentas non impiden que existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta. Moitas veces non depende exclusivamente das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos usando os manuais como referencia para o reforzo, os 
propios apuntamentos do curso e toda a diversidade de materiais e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro. Unha vez que estean ao dispor da comunidade educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 7



Adaptación da Programación Didáctica

Lingua Galega_  2º de Bacharelato

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020



ÍNDICE

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
caso. Ampliación).

4.Información e publicidade. 
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“Os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”. 

De maneira que nos vemos delimitadas a centrarnos especificamente naqueles contidos que na nosa 

programación determinamos como mínimos ou fundamentais que, preferentemente, a totalidade do 

noso estudantado debería adquirir.

Mais como a temporalización de segundo de bacharelato tenta deixar o terceiro trimestre, que adoita ser 

de pouco máis ca un mes, como un período de práctica para o reforzo da preparación do exame de 

ABAU, o curriculum está impartido. Deste modo, non é necesario adaptar a programación para este curso 

no que se refire aos contidos. 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
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teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 

Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. Só naqueles casos que se consideran como factibles (traballos 
de  investigación  centrados  na  historia  da  literatura,  por  exemplo) 
fixemos ampliación do temario impartido.

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Tal  e  como  especificamos  na  Acta  de  reunión  do  Departamento  de 
Lingua e Literatura Galega do día 14 de abril,  utilizamos diferentes vías 
de comunicación para o noso estudantado, dependendo das ferramentas 
coas que cada docente veu traballando con eles/elas: correo electrónico, 
plataforma Gsuite, plataforma de Google Classroom (vía ou non Gsuite) 
e, de forma moi excepcional, co alumnado con dificultades de acceso a 
recursos  dixitais:  o  correo  electrónico  das  nais/pais,  o  teléfono  ou  a 
plataforma de WhatsApp.
Mais  esta  diversidade  de  ferramentas  non  impiden  que  existan 
estudantes coas que non conseguimos pórnos en contacto ou que non 
deron aínda resposta.  Moitas  veces  non depende exclusivamente  das 
ferramentas: non podemos esperar que moitas e moitos estudantes que 
na aula precisan unha motivación extra vaian agora na casa demostrar 
unha autonomía e responsabilidade que é evidente que non teñen.

Materiais e recursos

Continuamos  usando  os  manuais  como  referencia  para  o  reforzo,  os 
propios  apuntamentos  do  curso  e  toda  a  diversidade  de  materiais  e 
recursos que temos ao noso dispor na rede: xornais, bibliotecas virtuais, 
plataformas de vídeo, webs de exercicios, etc.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Português_ 1eiro da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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.

CENTRO:
CURSO:
MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:
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ÍNDICE

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2.Avaliación e cualificación.

3.Metodoloxía e actividades do 3eiro trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu 
caso. Ampliación).

4.Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 

8

CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

Os  contidos  organízanse  en  cinco  blocos,  algúns  deles  transversais  durante  todo  o  curso::  1. 

Comprensión  d e  te xtos  orais ;  2.  Produción  d e  textos  orais ;  3.  Comprensión  d e  te xtos  escritos;  4. 

Produción de textos escritos; 5. Conecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingue.

- Reconecemento e uso de convencións sociais basicas e normas de cortesia propias da sua idade e de 

rexistros informal e estandar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira. 

- Memorización  de  expresións  orais  breves  signifcatvas  (saudos,  despedidas,  consignas  d e  aula , 

preguntas sobre idade, orixe, etc.)

- Rutnas  o u  modelo s  ele mentais  d e  interacción  segundo  o  tp o  de  situación  d e  comunicación 

(chegada e saida do centro docente, conversa telefónica, compravenda, etc.), igualmente cotas e 

moi basicas. 

- Patróns sonoros, acentuais, ritmicos e de entoación basicos.

- Patróns grafcos e convencións ortografcas 
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- Descrición de calidades fsicas e abstractas moi basicas de persoas, obxectos, lugares e actvidades. 

- Narración de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e expresión moi basica 

de sucesos futuros. 

- Petción  e  ofr ecemento  de  información  e  indicacións,  e  expresión  mo i  sin xela  d e  opinións  e  

advertencias.

- Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem); disxunción (ou); oposición/contraste (mas); causa 

(porque);  comparación  (mais/menos/  tão  +  Adj./Adv.+  (do)  que/  como  /quanto;  maior  /  mais 

pequeno...).

- Relacións temporais (antes, agora, depois). 

- Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas). 

- Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!).

- Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca). 

- Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., 

Quem fez o quê? Para que é isso?). 

- Expresión do tempo: pasado (perfeito simples); presente (presente). 

- Expresión do aspecto: durativo (estar a + Inf.) 

- Expresión  da  modalidade:  factualidade  (frases  declarativas);  permiso  (poder  +  Inf.;  ser 

possível/permitido + Inf.); intención (pensar + Inf.; querer + Inf.). 

- Expresión  da  existencia  (p.  ex.,  ser,  estar,  haver/ter);  a  entidade  (substantivos 

contables/incontables); pronomes (tónicos); determinantes. 
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- Expresión da cantidade (singular/plural; numerais cardinais e ordinais). 

- Expresión do espazo (preposicións e adverbios de lugar, localización, distancia). 

- Expresión do tempo (expresións, preposicións, adverbios e locucións de tempo (momento puntual 

(p. ex. em 1999), divisións (p. ex., días, meses) e indicacións (p. ex., atrás, cedo, tarde) de tempo; 

anterioridade (ontem); posterioridade (depois, logo);. 

- Expresión do modo (expresións, preposicións,  adverbios e locucións prepositivas e adverbiais  de 

modo, p. ex., devagar, pior).

- Identfcación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; actvidades basicas da vida diaria; familia 

e amizades; traballo, tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saude mais basica e coidados fsicos 

elementais; educación e estudo; compras basicas; alimentación e restauración; transporte, tempo 

meteorolóxico e tecnoloxias da información e da comunicación. 

- Identfcación  dalgunhas  similitude s  e  di ferenzas  el ementais  e  mais  signifcatvas  no s  costumes 

cotans entre os paises onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 

- Acttude receptva e respectuosa cara as persoas, os paises e as comunidades linguistcas que falan 

outra lingua e tenen unha cultura diferente a propia. 

- Contidos  socio-culturais  e  sociolingüísticos  básicos  de  xeografía,  música,  gastronomía,  deporte, 

música da sociedade portuguesa.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
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Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Traballamos a través da CLASSROOM do IES, polo que todo o 
alumnado  da  materia  entrega  as  súas  tarefas  a  través  desta 
plataforma,que previamente sobe o profesor . 

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Non hai estudantado coa materia pendente.
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Todas as actividades son recuperación, repaso e reforzo dos contidos 
dados na 1ª e 2ª avaliación

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

 Comunicación co alumnado a través da CLASSROOM
 Comunicación telefónica ou por correo-e coas familias cando for 

preciso.
 Informes á titora do curso

Materiais e recursos

 Material de elaboración propia 
 Seguimento do manual Passaporte para Português 1
 Enlaces en rede para a visualización e audición de material diverso 

para a realización de tarefas (celebración do 25 de abril, 5 de maio 
Día Internacional da Língua Portuguesa, música…)
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Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Português_ 2º da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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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DEPARTAMENTO:
DATA:
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

De  maneira  que  nos  vemos  delimitadas  a  centrarnos  especificamente  naqueles  contidos  que  a 

lexislación (Decreto 86/2015) determina como fundamentais para acadar as competencias básicas: 

Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe

Usar estratexias básicas de comprensión e sentido 
xeral:  información  esencial,  os  puntos  e  as  ideas 

principais, ou os detalles relevantes do texto.

Comprende o sentido global e a información máis 
salientable de textos orais procedentes de medios 

audiovisuais ou de internet. 

Comprender  informacións  relativas  á  información 

persoal e pública moi básica (identificación persoal, 
gustos, ...) 

Comprende  preguntas  básicas  moi  sinxelas  e 

habituais  sobre  asuntos  persoais  ou  educativos 
(información básica de carácter persoal, solicitudes 

de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, ...)

Utilizar  estratexias  de  lectura  identificando  a 

información  máis  importante  e  deducindo  o 
significado de palabras non coñecidas.

Comprende  información  esencial  e  localiza 

información específica en material informativo moi 
sinxelo e con apoio visual, sobre temas coñecidos 

como  actividades  escolares  e  de  lecer,  hábitos 
saudables  e  próximos  á  súa  idade  e  á  súa 

experiencia. 
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Aplicar estratexias básicas para producir textos. Elabora  textos  sinxelos  a  partir  de  modelos, 
empregando  expresións  e  enunciados  traballados 

previamente.

Completar  documentos  moi  básicos  nos  que  se 

solicite información persoal. 

Completa un cuestionario sinxelo con información 

persoal  moi  básica  e  relativa  aos  seus  datos 
persoais, intereses e afeccións.

Escribir  mensaxes  moi  sinxelas  e  moi  breves  con 
información,  instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 
inmediata.  

Escribe avisos, notas, instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións,  bandas  deseñadas,  tiras  cómicas  e 

mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativos  a  actividades  presentes  e  a  necesidades 

inmediatas.

Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos 

e básicos, cunha finalidade determinada propia da 
súa  idade  e  do  seu  nivel  escolar,  e  cun  formato 

preestablecido,  en  soporte  tanto  impreso  como 
dixital, amosando interese pola presentación limpa 

e ordenada do texto.  

Escribe  correspondencia  moi  breve  e  sinxela,  a 

partir  dun  modelo,  substituíndo  unha  palabra  ou 
expresión  por  outra para unha funcionalidade ou 

tarefa  determinada  (informar,  preguntar,  invitar, 
...)  tanto  de  forma  manuscrita  como  en  formato 

dixital.

Recoñecer  e  utilizar  as  convencións  ortográficas, 

tipográficas  e  de  puntuación,  con  corrección 
suficiente para o seu nivel escolar. 

Utiliza  adecuadamente  as  convencións  orais  e 

escritas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral  e 

escrito (saúdos,  despedidas,  fórmulas  moi  básicas 
de tratamento, ...).

Comprende e comunica  o propósito  solicitado na 
tarefa  ou  ligado  a  situacións  de  necesidade 

inmediata da aula (pedir ou dar información sobre 
datos  persoais,  felicitar,  invitar,  ...)  utilizando 

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas 
e  o  léxico  necesarios,  moi  básicos  e  traballados 

previamente. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Gsuite, gmail ou Classroom.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Non hai ningún estudante coa materia pendente.
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Todas as actividades son recuperación, repaso e reforzo dos contidos 
dados na 1ª e 2ª avaliación .

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

– Comunicación co alumnado a través da CLASSROOM
– Comunicación coas familias a través do ABALAR para avisos sobre as 

tarefas dos seus fillos/as

Materiais e recursos

– Material de elaboración propia
– Enlaces en rede para a visualización e audición de material diverso 

(“a celebración do 25 de abril, por exemplo)
– Libro en PDF para a lectura da terceira avaliación. 
– Enlaces para ver películas e logo poder facer unha crítica (oral ou 

escrita) 
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Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Adaptación da Programación Didáctica

Português_ 3eiro da ESO

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Data: 30 de abril

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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MATERIA:
DEPARTAMENTO:
DATA:
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CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Seguindo as directrices das mencionadas Instrucións, e atendendo o dito no apartado I, subapartado 6.1. 

“os  centros  e  o  profesorado  revisarán  os  currículos  e  as  programacións  didácticas  para  centrar  as 

actividades  lectivas  do  derradeiro  trimestre  nas  aprendizaxes  e  competencias  imprescindibles  que 

deberían   desenvolver  os  alumnos  e  as  alumnas,  en función  da  súa  etapa,  curso,  área  ou materia, 

flexibilizando os  seus plans  de traballo  e coidando de non penalizar  ou afectar  ao benestar  do seu 

alumnado,  nin  sobrecargalo  de tarefas  excesivas”.  Ademais,  segundo o subapartado 6.2  “durante  o 

terceiro  trimestre  desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado”.

Os  contidos  organízanse  en  cinco  bloques,  algúns  deles  transversais  durante  todo  o  curso:  1. 

Comprensión  d e  te xtos  orais ;  2.  Produción  d e  textos  orais ;  3.  Comprensión  d e  te xtos  escritos;  4. 

Produción de textos escritos; 5. Conecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingue.

- Revisión e reforzo dos aspectos sintactico-discursivos impartidos nos dous cursos anteriores

-  Consolidación  do s  patróns  sonoros ,  acentuais,  ritmicos  e  d e  entoación  basicos.  Sons  e  f onemas 

vocalicos. Sons e fonemas consonantcos e as suas agrupacións.

- Consolidación dos patróns grafcos e convencións ortografcas: Uso das normas basicas de ortografa da 

palabra

- Descrición de calidades fsicas e abstractas moi basicas de persoas, obxectos, lugares e actvidades. 

- Narración de acontecementos e descrición de estados e situacións presentes, e expresión moi basica de 

sucesos futuros. 

-  Petción  e  ofrecemento  de  información  e  indicacións,  e  expresión  mo i  sinxel a  d e  opinións  e  
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advertencias. 

- Expresión do conecemento, o desconecemento e a certeza. 

- Expresión da vontade, a intención, a orde, a autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a satsfacción e a sorpresa, asi como os seus contrarios. 

–Establecemento e mantemento basicos da comunicación e a organización elemental do discurso. 

-Lexico oral e escrito basico de uso comun relatvo a:

– Identfcación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; actvidades basicas da vida diaria; familia e 

amizades;  traballo,  tempo  libre ,  lecer  e  deporte;  vacacións;  saude  mais  basica  e  coidados  fsicos 

elementais;  educación  e  estudo;  compras  basicas;  alimentación  e  restauración;  transporte,  tempo 

meteorolóxico e tecnoloxias da información e da comunicación. 

– Expresión de relacións lóxicas: adición (e, nem, e também, e também não); disxunción (ou, ou…ou); 

oposición/contraste (mas, mesmo assim); causa (porque; por isso; como); finalidade (para + Inf.); 

comparación  (mais/menos/  tão  + Adj./Adv.+  (do)  que/  como /quanto;  maior  /  mais  pequeno...; 

superlativo  absoluto  (-íssimo,  -limo);  resultado  (assim,  por  isso);  condición  (se,  sem);  discurso 

indirecto (informacións, ofrecementos, suxestións e ordes).

– Relacións temporais (antes, agora, depois; em seguida, logo; enquanto). 

– Afirmación (sentenzas declarativas afirmativas; proforma: p. ex. eu também; certamente).

– Exclamación (formas elípticas: Que (+ Subst.) + Adj., p. ex. Que dia lindo!; Que gentil!); sentenzas e 

sintagmas exclamativos, p. ex. Puxa, este PC está muito caro! Está bom!). 

– Negación (sentenzas declarativas negativas con não, nunca; nada, nenhum(a), ninguém; proforma, 

p. ex., eu também não, eu tampouco). 
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– Interrogación (sentenzas interrogativas directas totais; sentenzas interrogativas directas QU- (p. ex., 

Quem fez o quê? Para que é isso?); interrogativas tags (p. ex., Queres ir ao cinema, não queres?); 

interrogativas eco e duplas). 

– Expresión do tempo: pasado (pretérito imperfeito, perfeito simples e perfeito composto); presente 

(presente); futuro (presente do indicativo + Adv.; futuro simples; haver-de)… 

– Expresión  do  aspecto:  puntual  (tempos  simples);  durativo  (estar  a  +  Inf.,  presente,  pretérito 

imperfeito e pretérito perfeito composto do indicativo; futuro simples; continuar + Ger.); habitual 

(tempos simples (+ Adv.), p. ex. No verão está calor); incoativo (começar a + Inf.); iterativo (pretérito 

imperfeito do indicativo; prefixo re-, p. ex. reler); terminativo (pretérito perfeito simple simples e 

composto; acabar de + Inf.). 

– Expresión  da  modalidade:  factualidade  (frases  declarativas);  permiso  (poder  +  Inf.;  ser 

possível/permitido + Inf.),  intención (pensar + Inf.;  querer de /ter de + Inf.,  pretérito imperfeito 

gostar de + Inf.), capacidade (é capaz de + Inf.; saber); posibilidade/probabilidade (poder; dever; ser 

possível  /  impossível  +  Inf.;  talvez);  obrigación  (imperativo;  ter  que  /de,  dever);  prohibición 

(imperativo negativo); necesidade (ser preciso / necessário + Inf.). 

– Expresión  da  existencia  (p.  ex.,  ser,  estar,  haver/ter);  a  entidade  (substantivos 

contables/incontables/colectivos/compostos;  pronomes  (relativos,  reflexivos  átonos/tónicos); 

determinantes); a calidade e o grao (-íssimo, -ílimo; muito raro; melhor). Expresión da cantidade: 

(singular/plural;  numerais  cardinais  e  ordinais);  indefinida,  absoluta  (p.  ex.  todo(a),  maioria, 

ambos(as),  nenhum(a)…)  ou  relativa  (p.  ex.  muito;  tão;  um  pouco);  definida  (multiplicativos  e 

partitivos). 

– Expresión  do  espazo  (preposicións  e  adverbios  de  lugar,  localización,  distancia,  movemento, 
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dirección, orixe e acomodación). 

– Expresión do tempo (expresións, preposicións e locucións de tempo (momento puntual (p. ex., são 

quinze para as três; em 1999), divisións (p. ex., días, meses; século; estación) e indicacións (p. ex., 

atrás, cedo, tarde) de tempo; duración (p. ex., de/desde...a; durante); anterioridade (ainda; ontem); 

posterioridade  (depois,  logo,  próxima  segunda-feira);  secuencia  (primeiro,  depois,  finalmente); 

simultaneidade (ao mesmo tempo); frecuencia (p. ex., geralmente; usualmente). 

– Expresión do modo (expresións,  preposicións  e locucións prepositivas  de modo, p.  ex.,  devagar, 

pior).

– Omisión do artigo definido e indefinido

– Tipos de acentuación

– Familia etimolóxica: suficos, prefixos, aumentativos e diminutivos.

– Pronomes persoais de CD, CI, Colocación e pornomes con preposición

– Dominio básico da temporalidade verbal:  Petérito imperfecto do indicativo e condicional, Petérito 

perfecto composto, Pretérito mais que perfeito simples e composto, Expresións de futuro, Presente 

do subxuntivo, imperativo, infinitivo persoral, futuro de subxuntivo.

– Valores das preposicións e locucións prepositivas

– Frases, partículas enfáticas e proverbios.

– Investigación  e  aprendizaxe  sobre  aspectos  socio-lingüísticos  e  socioculturais  da  sociedade 

portuguesa:  historia  externa  da  lingua  portuguesa,  xeografía  (Distritos  e  Rexións  autónomas  de 

Portugal), cultura, turismo, música, historia, gastronomía, deporte. 

– O concepto global de lusofonía. Países e territorios de fala portuguesa.
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:   Avaliaranse  as  actividades  que  se  veñen  realizando 
dende o 13 de marzo ata o final do curso para poder obter unha nota que 
cualifique ese traballo. 
Tamén se pode realizar, se así o decide a docente, unha proba telemática 
con  delimitación  temporal.  Tendo  en  conta  que  boa  parte  do  noso 
alumnado,  e  profesorado,  vive  en espazos  rurais  onde non hai  fibra  e 
teñen unhas calidades de enganche á rede moi deficientes,  esta non é 
unha  opción  realista  para  boa  parte  do  noso  estudantado.  Por 
conseguinte,  as  administracións  e  as  empresas  dispensadoras  deste 
servizo  xa  básico  teñen  unha  conta  pendente  cunha  porcentaxe  moi 
considerable da poboación galega. 
Se, finalmente, as autoridades sanitarias e competentes deciden que se 
regrese ás aulas, nese caso poderíase desenvolver  unha ou máis probas 
presenciais. 
Instrumentos: Actividades de reforzo, complementación ou recuperación 
que se lle envían ao alumnado vía Classroom de Gsuite.
Dunha maneira excepcional, poderase realizar unha proba telemática.
De ser posible a volta ao centro, unha ou varias probas presenciais.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase unha proba de recuperación no calendario indicado polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Non hai estudantado coa materia pendente.
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 
Todas as actividades son recuperación, repaso e reforzo dos contidos 
dados na 1ª e 2ª avaliación

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

 Comunicación co alumnado a través da CLASSROOM
 Comunicación telefónica ou por correo-e coas familias cando for 

preciso.
 Informes aos titores de 3ºA e 3ºC do alumnado correspondente ao 

seu curso

Materiais e recursos

 Material de elaboración propia 
 Enlaces en rede para a visualización e audición de material diverso 

para a realización de tarefas (celebración do 25 de abril, 5 de maio 
Día Internacional da Língua Portuguesa, música, turismo…)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 10



2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Estamos ante unha materia na que a oralidade e o traballo presencial co estudantado é fundamental. Os 

obxectivos básicos son:

1.Comprender e expresar con corrección, oralmente, en lingua galega, textos e mensaxes complexas. 

2.Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos 

coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.

3.Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesma/o, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 

responsabilidades.

4.Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 

condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 

desenvolvemento persoal.

5.Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

6.Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes 

á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

7.Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectaras diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 

para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e  valorar  a  dimensión  humana  da 
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sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo,  o  coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio  ambiente,  contribuíndo  á  súa  conservación  e  á  súa 

mellora.

8.Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 

no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 

homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da  cidadanía 

democrática.

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: desenvolver un traballo de presentación ao redor dunha 
figura que para a/o estudante sexa significativa. 

Instrumentos: Utilizamos, tal e como xa viñamos facendo durante o curso 
académico, o correo gmail ou gsuite do estudantado.

Cualificación 
final

Avaliación  ordinaria  de  xuño:   Farase  a  media  entre  a  nota  obtida  pola 
estudante na primeira e segunda avaliación. Terase en conta a media alcanzada 
no terceiro trimestre sempre e cando esta signifique unha mellora da nota final 
ou a recuperación  da materia que estaba suspensa ata o inicio desta terceira 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro

Realizarase  unha  proba  de  recuperación  no  calendario  indicado  polo 
Equipo Directivo do centro.
Esta proba terá o apoio dun material de recuperación que se lle entregará 
ao estudantado en xuño.

Alumnado de 
materia 

pendente

Envío por correo electrónico dunha gravación na que a estudante presenta 
unha figura que para ela é significativa. Deberá seguir as pautas que se lle 
indicaron no material que se lle entregou no inicio do curso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7



Criterios de cualificación:
Traballo: 100% da nota.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballo presentado de forma telemática.
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1.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación) 

Actividades 
Como indican as instrucións recibidas polas institucións compententes, 
as  actividades  son  de  recuperación,  repaso  e  reforzo  da  materia 
impartida. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

Usamos as plataformas de correo electrónico Gmail e Gsuite, tal e como 
viñamos facendo dende o inicio do curso.

Materiais e recursos
Continuamos  usando  os  recursos  e  contidos  que  a  docente  lle  fixera 
chegar ao estudantado antes da suspensión das aulas.
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2.Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Esta adaptación da programación, tal e como indican as instrucións 
do 27 de abril  de 2020 deberán ser publicitadas na páxina web do 
centro.  Unha vez  que  estean  ao  dispor  da  comunidade  educativa, 
cada docente responsabilízase de comunicarlle esa disposición ao seu 
estudantado usando a vía que comunmente utiliza para comunicarse 
con elas/eles.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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