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Nota aclaratoria: 
Esta adaptación á Programación do Departamento de Lingua 

castelá e literatura responde á intención de reunir os estándares 

e competencias imprescindibles  para acadar a superación da 

materia por curso. De ahí a redución tan notable dos mesmos. 

Isto implica que o seleccionado abaixo é todo fundamental para 

acadar un mínimo de 5 como calificación  nos distintos cursos 

detallados. 
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1º ESO. PROFESORA: BEGOÑA CANOSA HERMIDA 
 
ÍNDICE: 
 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade.  
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 40 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN 

B1.3. Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente a claridade 
expositiva, a adecuación, a coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os aspectos prosódicos e os 
elementos non verbais (acenos, movementos, ollada, etc.). 

LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou 
educativo e social, imitando textos modelo. 

B2.3. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e cohesionados. 

B2.4. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito 
de uso. 

2ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 

B3.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos e 
para a composición e a revisión progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e 
utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios 
e alleos. 

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

e alleos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de 
textos nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

 
LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas 
producións orais e escritas. 

  

B3.3. Identificar os conectores textuais e os principais mecanismos de 
referencia interna presentes nos textos, recoñecendo a súa función na 
organización do contido do discurso. 

LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, 
contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización 
do contido do texto. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse: 
-As actividades propostas na Aula Virtual para esta 3ª avaliación. 
-Os cadernos  de clase onde se deben ter as actividades propostas na Aula 
Virtual debidamente cumplimentadas.   
-Encontros telemáticos co alumnado ben para revisión de cadernos, ben 
para corrección de actividades. 

Instrumentos: 
- Fichas con tarefas propostas para entregar ou ben corrixir en sesións 

multimedia a través de meet.jit.si. Algunhas destas van acompañadas 
de breves resumos con contido teórico, se ben non avaliable, útil para 
a realización das tarefas.   

- Encontros a través de meet.jit.si.  
- Libro de texto. 
 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: XUÑO 
-A calificación final de todo alumno que teña polo menos unha das 

dúas primeiras avaliacións aprobadas,  hallarase realizando a media entre 

a nota da 1ª y 2ª avaliación. Esta matizarase á alza, podendo sumar ata un 

1,5 sempre e cando o alumno traballe de modo regular neste terceiro 

trimestre, teña as actividades realizadas e corrixidas no seu caderno 

(corrixiranse telemáticamente nos encontros que consensuará cada grupo 

coa profesora). 

-En caso de alumnos coas dúas primeras avaliacións suspensas, se a súa 
calificación é igual ou maior de 3, valorarase cada caso particular. O seu 
aprobado final dependerá das tarefas de reforzo y recuperación que 
realicen ó longo deste último trimestre, tutorizados polo docente 
responsable do grupo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame  presencial en setembro cos contidos da 
1ª e da 2ª avaliación. Ese exame contará o 80% da nota. 
Entregaranse, ademais, as actividades virtuais propostas na 3ª avaliación. 
Estas tarefas, feitas correctamente, suporán o 20% da nota. 
 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades 
virtuais propostas para o 3º trimestres co 100% da nota. De ser así, a nota 
máxima será un 6.  
 

Avaliación de 
pendentes 

Criterios de cualificación: 
Aprobará todo o alumno que entregue o cuadernillo de exercicios do que 
dispón debidamente cumprimentado.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-Avaliaránse os cuadernillos, debidamente cubertos,  que han de presentar 
os dous alumnos con LCL de 1º de ESO pendente. Son os mesmos que lles 
foron entregados para preparar a asignatura pendente durante todo o 
curso.  
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades DE 
REFORZO E 

RECUPERACIÓN 

- Lectura e actividades sobre fragmentos de textos de diversa índole. 
- Exercicios de recoñecemento das distintas categorías léxicas. 
- Práctica de redacción e elaboración de textos de distinta tipoloxía. 
- Estudio das formas verbales e práctica sobre a súa morfoloxía, 

semántica e uso correcto a nivel escrito e oral. 
- Práctica de resumen. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

a) Alumnos con conectividade: 
- Actividades colgadas na Aula Virtual. 
- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 
- Videoconferencia. 

b) Alumnos sen conectividade: Posibilidade de enviar as tarefas a través 
do concello. 

Materiais e recursos 

PDFS 
Libro de texto 
GMAIL 
Videoconferencias 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase de todo o relativo á docencia e á avaliación ó alumnado 
a través da Aula Virtual e a través das conexións en meet.jit.si. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º ESO. PROFESORA: MARÍA JESÚS GALEGO PACHECO 
 

 ÍNDICE: 
 

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2.-Avaliación e cualificación. 
 

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

4.-Información e publicidade.  
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1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterios de avaliación: 1ª E 2ª 
AVALIACIÓN 

(Estes estándares son os básicos ó 
longo de todo o curso)  

Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e 
valorar textos en diferentes formatos e 
soportes. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona e secuencia 
informacións explícitas e implícitas nun texto, e 
deduce informacións ou valoracións implícitas. 

B2.4. Aplicar progresivamente as 
estratexias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes e 
cohesionados. 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando 
enunciados en secuencias lineais cohesionadas e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas. 

B4.4. Redactar textos persoais de 
intención literaria 
seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

LCLB4.4.1. Redacta textos persoais de intención 
literaria 

a partir de modelos dados seguindo as convencións do 
xénero, con intencións  lúdica e creativa. 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse as 

actividades expostas na Aula Virtual na 3ª avaliación. 

Instrumentos: para a terceira avaliación. 
- Fichas de actividades para entregar a través da Aula Virtual, 

preferentemente. De non ser posible , a través do  correo electrónico. 
- Actividades do Taller de Escritura Creativa (entregar preferentemente 

a través do formulario google que está na propia tarefa do blog). 
- Material de apoio no blog de aula. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: XUÑO 

-A primeira avaliación contará un 60% 
- A segunda avaliación contará un 40% 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 50% 
das actividades  propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada cun 0,5 puntos. 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa  e en prazo o 75% 
das actividades propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada con 1 punto. 
-Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 100% 
das actividades verán a súa nota incrementada cun 1,5 puntos.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación. Ese 
exame contará o 80% da nota. 
Entregaranse en setembro as actividades  completas realizadas na 3ª 
avaliación: 20% da nota. 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades co 
100% da nota. De ser así, a nota máxima será un 7.  
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Todos os alumnos con LCL de 1º ESO pendente, agás dous, están xa 
aprobados. Os dous restantes deberán entregar debidamente cuberto o 
cadernillo que lles foi entregado ó principio de curso para a preparación 
da materia .  
 
Criterios de avaliación: Entregarase o cadernillo de repaso de 1º de ESO 
debidamente cumprimentado na súa totalidade. 

Criterios de cualificación: A calificación máxima pola entrega do cadernillo 
dito será de 5. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Avaliarase a corrección dos 
exercicios propostos no caderniño proposto.  

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Todas as actividades son de reforzo para mellorar a Competencia 
lingüística: 

- Lectura de relatos ou fragmentos de obras literarias. Cuestións de 
comprensión, reflexións e creación acerca desas lecturas. 

- Exercicios de ortografía e semántica relacionadas cos textos.  
- Taller de escritura creativa: invención de historias seguindo unhas 

consignas.  
- Lectura e comentario no blog dos relatos dos demais. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: 

- Actividades colgadas na Aula Virtual. 

- Actividades colgadas no blog. 

- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 

- Videoconferencia semanal. 

Alumnos sen conectividade: 

Posibilidade de enviar as tarefas a través do concello.  

Materiais e recursos 

PDFs 

Blog 

Drive 

Formularios google 

3. Información e publicidade 
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3º ESO. PROFESORA: BEGOÑA CANOSA HERMIDA 
 

ÍNDICE 
 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2.- Avaliación e cualificación. 
 

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

4.- Información e publicidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN 

Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as súas normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orais e escritos, e para a 
composición e a revisión dos textos, utilizando a terminoloxía gramatical 
necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos 
e aplica os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos 
nas súas producións orais, escritas e audiovisuais. 

Observar, recoñecer e explicar os usos dos grupos nominais, adxectivais, 

verbais, preposicionais e adverbiais dentro do marco da oración simple. 

 

Identifica os grupos de palabras en frases e textos, diferenciando a palabra 
nuclear do resto de palabras que o forman, e explica o seu funcionamento 
no marco da oración simple. 

2ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 

Recoñecer, usar e explicar os elementos constitutivos da oración simple. Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos da oración simple, 
diferenciando suxeito e predicado 

  

Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes e cohesionados. 

Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co contido (ideas e 

estrutura) ou a forma (puntuación, ortografía, gramática e presentación). 

  

Ler fragmentos ou obras da literatura española e universal de todos os 
tempos e da literatura xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o contido, explicando os 

aspectos que máis chamaron a súa atención e o que a lectura lle achegou 

como experiencia persoal. 

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

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

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse: 
-As actividades propostas na Aula Virtual para esta 3ª avaliación. 
-Os cadernos  de clase onde se deben ter as actividades propostas na Aula 
Virtual debidamente cumplimentadas.   
-Encontros telemáticos co alumnado ben para revisión de cadernos, ben 
para corrección de actividades. 

Instrumentos: 
- Fichas con tarefas propostas para entregar ou ben corrixir en sesións 

multimedia a través de meet.jit.si. Algunhas destas van acompañadas 
de breves resumos con contido teórico, se ben non avaliable, útil para 
a realización das tarefas. 

- Encontros a través de meet.jit.si.  
- Libro de texto. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: XUÑO 

-A calificación final de todo alumno que teña polo menos unha 

das dúas primeiras avaliacións aprobadas,  hallarase realizando a 

media entre a nota da 1ª y 2ª avaliación. Esta matizarase á alza, podendo 

sumar ata un 1,5 sempre e cando o alumno traballe de modo regular 

neste terceiro trimestre, teña as actividades realizadas e corrixidas no 

seu caderno (corrixiranse telemáticamente nos encontros que 

consensuará cada grupo coa profesora). 

-En caso de alumnos coas dúas primeras avaliacións 

suspensas, se a súa calificación é igual ou maior de 3, valorarase cada 

caso particular. O seu aprobado final dependerá das tarefas de reforzo y 

recuperación que realicen ó longo deste último trimestre, tutorizados 
polo docente responsable do grupo.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación. Ese 
exame contará o 80% da nota. 
Entregaranse en setembro as actividades  completas realizadas na 3ª 
avaliación: 20% da nota. 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades co 
100% da nota. De ser así, a nota máxima será un 7.  
 

Proba para 
examen de 

alumnos 
pendentes 

Procedementos de avaliación: 
Os alumnos que non teñen superada a  materia de LCL de 2º ESO nas dúas  
probas conceptuais ralizadas durante o curso, deberán presentar o 
cuadernillo que lles foi entregado para a prepararción de dita materia 
pendente a principio de curso. 
Crirterios de avaliación:  
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Será indispensable a entrega de dito caderniño debidamente cuberto na 
súa totalidade.  Valorarase a corrección dos exercicios feitos polo alumno e 
entregados manuscritos polo mesmo. 

Criterios de calificación: 
A nota máxima obtida pola valoración de dito traballo non superará o 5.  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura e actividades de comprensión sobre fragmentos de textos de 
diversa índole. 

- Exercicios de recoñecemento dos distintos sintagmas. 
- Tarefas de recoñecemento das funcións sintácticas principais da oración 

simple. 
- Estudio das formas verbais e das perífrasis. 
- Práctica de resumen. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

c) Alumnos con conectividade: 

- Actividades colgadas na Aula Virtual. 

- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 

- Videoconferencia. 

d) Alumnos sen conectividade: Posibilidade de enviar as tarefas a través 

do concello. 

Materiais e recursos 

PDFs 

Libro de texto 

GMAIL 

Videoconferencias 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase de todo o relativo á docencia e á avaliación ó alumnado 
a través da Aula Virtual e a través das conexións en meet.jit.si. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3º ESO PMAR. PPROFESORA: BELÉN GARCÍA MOURIZ 

 

ÍNDICE: 
 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2.- Avaliación e cualificación. 
 
3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no 

seu caso ampliación) 
 

4.-Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 1ª AVALIACIÓN  

Expresar (na escrita e oralmente) 
de forma resumida e organizada 
coñecementos e experiencias 
persoais. 

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
Conciencia e expresións culturais 
 

Emprega elementos lingüísticos 
organizativos do texto. 
Usa técnicas de síntese do contido 
dos textos: subliñados, esquemas 
e resumos. 
Reflexiona sobre as mensaxes e 
rexeita usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e 
discriminacións. 

Expoñer oralmente e por escrito as 
propias ideas sobre un tema, de 
forma fluída e organizada. 

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Competencia social e cívica. 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
 
 

Participa con fluidez nas 
intervencións orais espontáneas 
ou formais respectando as regras 
morfosintácticas das linguas 
castelá e galega. 

Producir correctamente textos 
escritos de diferente tipo. 

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 
Conciencia e expresións culturais 
 

Identifica a estrutura comunicativa 
das mensaxes escritas e a 
intención do emisor. 
Produce, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos e 
explicativos sobre distintas 
materias curriculares elaborados a 
partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de 
información. 
Redacta textos persoais de 
intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa 

 2ª AVALIACIÓN  

Debater sobre un tema buscando 
previamente a información 
oportuna sobre el. 

Comunicación lingüística  
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Competencia dixital  
Aprender a aprender  
Competencias sociais e cívicas  
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor  
Conciencia e expresións culturais 
 

Fai uso dos aspectos prosódicos da 
linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta 
autocontrol das emocións ao falar 
en público e diríxese ao auditorio 
con autoconfianza e seguridade. 
Emprega nas intervencións orais 
espontáneas un léxico rico e 
variado. 
Participa activamente en debates 
ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e 
cortesía, manifesta as súas 
opinións e respecta as dos demais. 

Consultar diferentes fontes de 
información para realizar traballos 
de investigación sinxelos. 

Comunicación lingüística  
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Competencia dixital  

Consulta os medios de 
información para seleccionar 
contidos relevantes e incorporalos 
ás súas producións. 
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Aprender a aprender  
Competencias sociais e cívicas  
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor  
Conciencia e expresións culturais 
 
 
 

Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e 
atractivas visualmente. 
 

Coñecer os aspectos básicos das 
distintas etapas históricas e 
literarias estudiadas no curso. 

 
Comunicación lingüística  
Competencia dixital  
Aprender a aprender  
Competencias sociais e cívicas  
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor  
Conciencia e expresións culturais 
 

Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e 
analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan 
estes datos. 
Compara a poboación activa de 
cada sector en diversos países e 
analiza o grao de 
desenvolvemento que amosan 
estes datos. 
Identifica as diferentes etapas 
literarias da literatura galega e 
castelán desde a Idade Media ata 
o século XVII, así como as obras e 
autores principais. 
 

Interpretar diferentes tipos de 
textos, mapas e situacións sociais. 

Comunicación lingüística  
Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía 
Competencia dixital  
Aprender a aprender  
Competencias sociais e cívicas  
Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor  
Conciencia e expresións culturais 
 
 

Crea mapas conceptuais, usando 
recursos impresos e dixitais, para 
explicar o funcionamento do 
comercio, e sinala os organismos 
que agrupan as zonas comerciais. 
Sinala áreas de conflito bélico no 
mapamundi e relaciónaas con 
factores económicos. 
Le e comprende unha selección de 
textos literarios, en versión 
orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da 
Idade Media ao Século de Ouro, 
identificando o tema, resumindo o 
seu contido e interpretando a 
linguaxe literaria. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os alumnos deben realizar nos séus cadernos  de clase as actividades 
programadas  para a materia, que son compartidas a través de  Drive pola 
profesora.  Periódicamente son convocados a reunión telemática  en 
grupos reducidos para facer  seguimento do caderno. A observación  das 
tarefas  feitas na libreta será o procedemento empregado para facer 
valoración do traballo no terceiro trimestre. 
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Instrumentos: 
LIBRETA: O caderno da materia serve para observar o traballo do alumno no 
terceiro trimestre, o seu interese pola materia e o seu esforzo. Este debe 
conter os exercicios que se compartiron a través de DRIVE durante o período 
de confinamento. Valóranse tanto os contidos como o esforzo que a súa 
realización supuxese, así como a presentación, orden, claridade, limpeza, 
corrección no manexo da lingua e capacidade de autocorrección. Emprégase 
a rúbrica seguinte para avaliala. 

RÚBRICA PARA VALORAR LA LIBRETA 

 

ASPECTOS 

NIVEL 

EXCELENTE BIEN ACEPTABLE MEJORAR 

PRESENTACIÓN El cuaderno 

tiene la 

información 

bien 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de 

las fichas y 

ejercicios  bien 

señalados  y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para 

la  resolución y 

la corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información 

regularmente 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  

regularmente 

señalados y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información 

poco  

estructurada con 

títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  poco 

señalados y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información mal 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  mal 

señalados, y 

enumerados. 

No emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

CONTENIDOS El cuaderno 

presenta 

contenidos bien 

organizados. 

Cuenta con 

todos los 

ejercicios con 

sus enunciados 

y las tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos bien 

organizados. Le 

faltan uno o dos 

ejercicios con 

sus enunciados 

y/o tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos 

regularmente 

organizados. Le 

faltan uno o dos 

ejercicios con 

sus enunciados 

y/o tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

regularmente 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos no 

organizados. Le 

faltan más de 

tres ejercicios 

con sus 

enunciados y/o 

tareas 

asignadas. Su 

presentación no 

es limpia. 

CORRECCIONES Los errores 

están bien 

señalados y 

corregidos. No 

suele repetirlos. 

Los errores 

están señalados 

y corregidos. 

Pocas veces se 

repite. 

A veces se 

señalan  corrigen 

los errores, pero 

es común 

repetirlos 

No se señalan 

y/o corrigen los 

errores. Se 

cometen una y 

otra vez. 

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Contiene todos 

los temas 

tratados y todos 

los ejercicios 

fueron 

contestados en 

su totalidad. 

Contiene casi 

todos los temas 

tratados y casi 

todos los 

ejercicios fueron 

contestados en 

su totalidad 

Le faltan de dos 

a cuatro temas 

tratados. Más de 

dos tareas no 

fueron 

contestadas. 

Contiene la 

mitad de los 

temas tratados. 

La mitad de los 

ejercicios 

fueron 

contestados. 

TRAZO, 

CALIGRAFÍA 

Las expresiones 

son legibles y 

Las expresiones 

son legibles pero 

Las expresiones 

no son legibles 

Las expresiones 

no son legibles y 
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están escritas 

sobre la línea. 

Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra 

y entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

no están escritas 

sobre la línea. 

Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

poca 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

pero están 

escritas sobre la 

línea. Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración por lo 

que hay 

confusión al 

leer. No hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

no están 

escritas sobre la 

línea. No guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

mucha 

confusión al 

leer. No hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

ORGANIZADORES 

GRÁFICAS, 

TABLAS O 

ILUSTRACIONES 

Se encuentran 

ordenados y 

exactos. 

Aumentan la 

comprensión 

del lector. 

Se encuentran 

regularmente 

ordenados. El 

lector 

comprende el 

tema al leerlos. 

Casi nunca son 

ordenados. El 

lector presenta 

dificultades para 

comprender el 

tema tratado en 

ellos.  

No se 

encuentran 

ordenados. El 

lector no puede 

comprender el 

tema tratado en 

ellos. 

 
  

 

Cualificación final 

A cualificación final ordinaria do curso estará baseada en todo o traballado 
antes da suspensión das clases presenciais e as tarefas desta última etapa 
servirán para reforzar e recuperar eses contidos non superados. O 
alumnado que xa tivera unha media superior ao 5 nas avaliacións 
presencias poderá incrementar a cualificación coa entrega destas tarefas  
ata un máximo de 1,5 puntos sobre a nota media dos dous primeiros 
trimestres.  
 En ningún caso terá unha avaliación positiva o alumnado que teña unha 
cualificación media inferior a 5 nas avaliacións presencias e non entregue 
todas as tarefas para intentar recuperalas.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba escrita presencial que avalíe os contidos traballados nas 
dúas primeiras avaliacións e contará un 80% sobre a nota. O 20% restante 
sumarase coa presentación das tarefas virtuais correspondentes ao 3º 
trimestre. De non poder facer un exame  presencial a cualificación obterase 
da presentación de ditas tarefas virtuais que se valorarán ata un máximo 
de 6 puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
O  Departamento de Lingua Castelá non ten alumnos deste curso con 

materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 As actividades están enfocadas a desenvover habilidades básicas de 
lectura e escritura en dúas partes fundamentais e tamén nas dúas 
linguas (castelá e galega): na primeira, ler, unha lectura inicial, 
amena e adecuada ó nivel do alumnado, que dará pé a un conxunto 
de exercicios de léxico e comprensión lectora. Na segunda, escribir, 
con exercicios nos que se practican aspectos tan fundamentais 
como o orden e a cohesión textuais, os signos de puntuación  o 
suliñado e resumen de textos. 

 Refórzanse contidos estructurais das dúas linguas (castelá e galego 
alternativamente) como o dominio das normas ortográficas, repaso 
de morfoloxía, sintase e léxico. 

 Repaso de temas de xeografía e historia que se traballaron no 
primeiro trimestre a través de fichas  sobre: (Xeografía) Os sectores 
económicos (Historia) Reinado dos Reis Católicos, descubrimento de 
América e reinados de Carlos V e Felipe II. 

 
  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada para desenvolver as actividades do terceiro 
trimestre consiste en compartir documentos (fichas de traballo) a 
través de Drive que os alumnos realizan na súa libreta.  Posteriormente 
deben de correxir  as súas tarefas según o modelo  de resposta resolto 
que tamén se comparte en Drive.  Os alumnos poden preguntar á 
profesora dúbidas a través do correo. 

Materiais e recursos 
Empréganse materiales complementarios para o profesor 
correspondentes ao libro da editorial Mcgraw Hill e tamén do libro da 
editorial Anaya. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Os alumnos serán informados a través do séu correo electrónico ..  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 

e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 
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1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

1ª AVALIACIÓN 

B1.1. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo ou escolar, e social.  

LCLB1.1.1. Comprende o sentido global 
de textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo e laboral, 
identificando a información relevante, 
determinando o tema e recoñecendo a 
intención comunicativa do/da falante. 

CCL 

LCLB1.1.6. Segue e interpreta instrucións 
orais. 

 

CCL 

 2ª AVALIACIÓN  

B1.7. Coñecer, comparar, usar e valorar 
as normas de cortesía nas intervencións 
orais propias da actividade educativa, 
tanto espontáneas como planificadas, e 
nas prácticas discursivas orais propias 
dos medios de comunicación.  

LCLB1.7.1. Coñece, valora e aplica as 
normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

CCL 

LCLB1.7.3. Participa activamente nos 
debates escolares, respectando as 
regras de intervención, interacción e 
cortesía que os regulan, utilizando unha 
linguaxe non discriminatoria. 

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e 
valorar textos escritos en diferentes 
soportes e formatos. 

LCLB2.2.1. Recoñece e expresa o tema, 
as ideas principais, a estrutura e a 
intención comunicativa de textos 
escritos propios dos ámbitos persoal, 
educativo, social e laboral, e de 
relacións con organizacións, 
identificando a tipoloxía textual 
seleccionada (narración, exposición, 
etc.), a organización do contido e o 
formato utilizado. 

 

CCL 

 2ª EVALUACIÓN  

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito 
de uso.  

LCLB2.6.1. Redacta con claridade e 
corrección textos propios dos ámbitos 
persoal, educativo, social e laboral. 

CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridade e 
corrección textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos 
trazos propios da tipoloxía 
seleccionada. 

CCL 
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1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuais nos seus escritos.  

CCL 

LCLB2.6.4. Resume o contido de calquera 
tipo de texto, recollendo as ideas 
principais con coherencia e cohesión e 
expresándoas cun estilo propio, 
evitando reproducir literalmente as 
palabras do texto. 

CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas e mapas 
conceptuais que estruturen o contido 
dos textos traballados.  

CAA 

LCLB2.6.6. Explica por escrito o 
significado dos elementos visuais que 
poidan aparecer nos textos (gráficas, 
imaxes, etc.). 

CCL 

Bloque 3. Coñecemento da lingua 

1ª EVALUACIÓN 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores 
expresivos que adquiren determinadas 
categorías gramaticais en relación coa 
intención comunicativa do texto onde 
aparecen, con especial atención a 
adxectivos, determinantes e pronomes. 

LCLB3.1.1. Explica os valores expresivos 
que adquiren algúns adxectivos, 
determinantes e pronomes en relación 
coa intención comunicativa do texto 
onde aparecen. 

CCL 

B3.2. Recoñecer e explicar os valores 
expresivos que adquiren as formas 
verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen.  

LCLB3.2.1. Recoñece e explica os valores 
expresivos que adquiren as formas 
verbais en relación coa intención 
comunicativa do texto onde aparecen. 

CCL 

B3.3. Recoñecer e explicar o significado 
dos principais prefixos e sufixos, e as 
súas posibilidades de combinación para 
crear novas palabras, identificando os 
que proceden do latín e do grego. 

LCLB3.3.1. Recoñece os procedementos 
para a formación de palabras novas e 
explica o valor significativo dos prefixos 
e dos sufixos. 

CCL 

LCLB3.3.2. Forma substantivos, 
adxectivos, verbos e adverbios a partir 
doutras categorías gramaticais, 
utilizando diversos procedementos 
lingüísticos. 

CCL 

LCLB3.3.3. Coñece o significado dos 
principais prefixos e sufixos de orixe 
grecolatina e utilízaos para deducir o 
significado de palabras descoñecidas. 

CAA 

B3.5. Usar correcta e eficazmente os 
dicionarios e outras fontes de consulta, 
tanto en papel como en formato dixital, 

LCLB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras 
fontes de consulta en papel e formato 
dixital, resolve eficazmente as súas 

CD 
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1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

para resolver dúbidas sobre o uso 
correcto da lingua e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

dúbidas sobre o uso correcto da lingua 
e progresa na aprendizaxe autónoma. 

 2ª AVALIACIÓN  

B3.6. Explicar e describir os trazos que 
determinan os límites oracionais para 
recoñecer a estrutura das oracións 
compostas.  

LCLB3.6.1. Transforma e amplía oracións 
simples en oracións compostas, usando 
conectores e outros procedementos de 
substitución para evitar repeticións. 

CCL 

LCLB3.6.2. Recoñece a palabra nuclear 
que organiza sintacticamente e 
semanticamente un enunciado, así 
como os elementos que se agrupan 
arredor dela. 

CMCCT 

LCLB3.6.3. Recoñece a equivalencia 
semántica e funcional entre o adxectivo, 
o substantivo e algúns adverbios con 
substantivas e adverbiais 
respectivamente, transformando e 
ampliando, substantivos e adverbios en 
oracións subordinadas e inseríndoas 
como constituíntes doutra oración. 

CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma 
textos da vida cotiá para a observación, 
reflexión e explicación sintáctica. 

CCL 

 

B3.7. Aplicar os coñecementos sobre a 
lingua para resolver problemas de 
comprensión e expresión de textos orais 
e escritos e para a revisión 
progresivamente autónoma dos textos 
propios e alleos. 

LCLB3.7.1. Revisa os seus discursos 
orais e escritos aplicando correctamente 
as normas ortográficas e gramaticais, 
recoñecendo o seu valor social para 
obter unha comunicación eficiente. 

CCL 

Bloque 4. Educación literaria 

1ª AVALIACIÓN/2ª AVALUACIÓN 

B4.1. Favorecer a lectura e comprensión 
de obras literarias da literatura española 
e universal de todos os tempos e da 
literatura xuvenil. 

LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao 
crecente de interese e autonomía obras 
literarias próximas aos seus gustos e ás 
súas afeccións. 

CCL 

LCLB4.1.2. Valora algunha das obras de 
lectura libre, resumindo o contido, 
explicando os aspectos que máis 
chamaron a súa atención e o que a 
lectura lle achegou como experiencia 
persoal.  

CCEC 

LCLB4.1.3. Desenvolve progresivamente CSIEE 
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1.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

o seu propio criterio estético 
perseguindo como única finalidade o 
pracer pola lectura. 

B4.6. Consultar e citar adecuadamente 
fontes de información variadas para 
realizar un traballo educativo en soporte 
impreso ou dixital sobre un tema do 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e persoal, e 
utilizando as tecnoloxías da 
información. 

LCLB4.6.1. Consulta e cita 
adecuadamente varias fontes de 
información para desenvolver por 
escrito, con rigor, claridade e 
coherencia, un tema relacionado co 
currículo de Literatura. 

CCL 

CD 

LCLB4.6.2. Achega nos seus traballos 
escritos ou orais conclusións e puntos 
de vista persoais e críticos sobre as 
obras literarias, expresándose con rigor, 
claridade e coherencia. 

CCL 

CSIEE 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a realización dos 
seus traballos educativos. 

CD 



 
 

   

 

 

2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os alumnos deben realizar nos séus cadernos  de clase as actividades 
programadas  para a materia, que son compartidas a través de  Drive pola 
profesora.  Periódicamente son convocados a reunión telemática  en 
grupos reducidos para facer  seguimento do caderno. A observación  das 
tarefas  feitas na libreta será o procedemento empregado para facer 
valoración do traballo no terceiro trimestre. 

Instrumentos: 
LIBRETA  : O caderno da materia serve para observar o traballo do alumno 
no terceiro trimestre, o seu interese pola materia e o seu esforzo. Este debe 
conter os exercicios que se compartiron a través de DRIVE durante o período 
de confinamento. Valóranse tanto os contidos como o esforzo que a súa 
realización supuxese, así como a presentación, orden, claridade, limpeza, 
corrección no manexo da lingua e capacidade de autocorrección. Emprégase 
a rúbrica seguinte para avaliala. 

  
RÚBRICA PARA VALORAR LA LIBRETA 

 

ASPECTOS 

NIVEL 

EXCELENTE BIEN ACEPTABLE MEJORAR 

PRESENTACIÓN El cuaderno 

tiene la 

información 

bien 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de 

las fichas y 

ejercicios  bien 

señalados  y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para 

la  resolución y 

la corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información 

regularmente 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  

regularmente 

señalados y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información 

poco  

estructurada con 

títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  poco 

señalados y 

enumerados. 

Emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

El cuaderno 

tiene la 

información mal 

estructurada 

con títulos, 

subtítulos, 

enunciados, 

apartados de las 

fichas y 

ejercicios  mal 

señalados, y 

enumerados. 

No emplea 

diferentes 

colores de 

bolígrafo para la  

resolución y la 

corrección. 

CONTENIDOS El cuaderno 

presenta 

contenidos bien 

organizados. 

Cuenta con 

todos los 

ejercicios con 

sus enunciados 

y las tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos bien 

organizados. Le 

faltan uno o dos 

ejercicios con 

sus enunciados 

y/o tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos 

regularmente 

organizados. Le 

faltan uno o dos 

ejercicios con 

sus enunciados 

y/o tareas 

asignadas. Su 

presentación es 

regularmente 

limpia. 

El cuaderno 

presenta 

contenidos no 

organizados. Le 

faltan más de 

tres ejercicios 

con sus 

enunciados y/o 

tareas 

asignadas. Su 

presentación no 

es limpia. 
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CORRECCIONES Los errores 

están bien 

señalados y 

corregidos. No 

suele repetirlos. 

Los errores 

están señalados 

y corregidos. 

Pocas veces se 

repite. 

A veces se 

señalan  corrigen 

los errores, pero 

es común 

repetirlos 

No se señalan 

y/o corrigen los 

errores. Se 

cometen una y 

otra vez. 

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Contiene todos 

los temas 

tratados y todos 

los ejercicios 

fueron 

contestados en 

su totalidad. 

Contiene casi 

todos los temas 

tratados y casi 

todos los 

ejercicios fueron 

contestados en 

su totalidad 

Le faltan de dos 

a cuatro temas 

tratados. Más de 

dos tareas no 

fueron 

contestadas. 

Contiene la 

mitad de los 

temas tratados. 

La mitad de los 

ejercicios 

fueron 

contestados. 

TRAZO, 

CALIGRAFÍA 

Las expresiones 

son legibles y 

están escritas 

sobre la línea. 

Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra 

y entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

Las expresiones 

son legibles pero 

no están escritas 

sobre la línea. 

Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

poca 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

Las expresiones 

no son legibles 

pero están 

escritas sobre la 

línea. Guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración por lo 

que hay 

confusión al 

leer. No hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

Las expresiones 

no son legibles y 

no están 

escritas sobre la 

línea. No guarda 

uniformidad en 

los espacios 

entre las letras 

de una palabra y 

entre las 

palabras de una 

oración. Hay 

mucha 

confusión al 

leer. No hay 

uniformidad en 

el tamaño de las 

letras 

(mayúsculas y 

minúsculas) 

ORGANIZADORES 

GRÁFICAS, 

TABLAS O 

ILUSTRACIONES 

Se encuentran 

ordenados y 

exactos. 

Aumentan la 

comprensión 

del lector. 

Se encuentran 

regularmente 

ordenados. El 

lector 

comprende el 

tema al leerlos. 

Casi nunca son 

ordenados. El 

lector presenta 

dificultades para 

comprender el 

tema tratado en 

ellos.  

No se 

encuentran 

ordenados. El 

lector no puede 

comprender el 

tema tratado en 

ellos. 

 
 

 

Cualificación final 

A cualificación final ordinaria do curso estará baseada en todo o traballado 
antes da suspensión das clases presenciais e as tarefas desta última etapa 
servirán para reforzar e recuperar eses contidos non superados. O 
alumnado que xa tivera unha media superior ao 5 nas avaliacións 
presencias poderá incrementar a cualificación coa entrega destas tarefas  
ata un máximo de 1,5 puntos sobre a nota media dos dous primeiros 
trimestres.  
 En ningún caso terá unha avaliación positiva o alumnado que teña unha 
cualificación media inferior a 5 nas avaliacións presencias e non entregue 
as tarefas para intentar recuperalas. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Farase unha proba escrita presencial que avalíe os contidos traballados nas 
dúas primeiras avaliacións e contará un 80% sobre a nota. O 20% restante 
sumarase coa presentación das tarefas virtuais correspondentes ao 3º 
trimestre.  
De non poder facer un exame  presencial a cualificación obterase da 
presentación de ditas tarefas virtuais que se valorarán ata un máximo de 6 
puntos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
-Os dous alumnos que quedaban con LCL de 3º ESO pendente foron 
avaliados a través dun traballo feito ó longo da 1ª semana de maio. Dito 
traballo está entregado, e corrixido.  
 
Todos os pendentes están xa aprobados. Uns por probas parciais 
realizadas nos meses de clase presencial, outros por traballo. 
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3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 As actividades están enfocadas a desenvover habilidades 
básicas de lectura e escritura en dúas partes fundamentais: na 
primeira, ler, unha lectura inicial, amena e adecuada ó nivel do 
alumnado, que dará pé a un conxunto de exercicios de léxico e 
comprensión lectora. Na segunda, escribir, con exercicios nos 
que se practican aspectos tan fundamentais como o orden e a 
cohesión textuais, os signos de puntuación  o suliñado e 
resumen de textos. 

 Refórzanse contidos estructurais da lingua como o dominio das 
normas ortográficas, repaso de morfoloxía, sintase e léxico do 
español. 

 Repaso da literatura dos séculos XVIII (Ilustración), XIX 
(Romanticismo e Realismo), Modernismo e Xeración do 98 a 
través de  fragmentos dalgunhas das obras narrativas, líricas e 
dramáticas máis importantes da literatura. A lectura irá 
acompañada de actividades que axudan a comprender os rasgos 

fundamentáis do movemento literario ao que pertencen. A selección 
de lecturas estará feita tendo en conta os contidos que se 
explicaron durante o primeiro e segundo trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía empregada para desenvolver as actividades do terceiro 
trimestre consiste en compartir documentos (fichas de traballo) a 
través de Drive que os alumnos realizan na súa libreta.  Posteriormente 
deben de correxir  as súas tarefas según o modelo  de resposta resolto 
que tamén se comparte en Drive.  Os alumnos poden preguntar á 
profesora dúbidas a través do correo.  
Os alumnos sen conectividade poden solicitar ao concello o material 
impreso. 

Materiais e recursos 
Empréganse materiales complementarios para o profesor 
correspondentes ao libro de 4º ESO Anaya do alumno e tamén da 
editorial McgrawHill.  

4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Os alumnos serán informados a través do seu correo electrónico .  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 

e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 

 
 
 

 
 
 

 

1º BACHARELATO. PROFESORAS: MARÍA JESÚS GALEGO E BEGOÑA 

CANOSA. 

 
ÍNDICE 
 
1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
2.- Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4.- Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN E 2ª AVALIACIÓN 
B2.4. Realizar traballos de investigación sobre temas do 
currículo ou da actualidade social, científica ou cultural, 
planificando a su a realización, obtendo a información de 
fontes diversas e utilizando as tecnoloxías da información 
e da comunicación para a súa realización, a súa avaliación 
e a súa mellora. 

CL1B2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para documentarse, consultando fontes 
diversas e avaliando, contrastando, seleccionando e 
organizando a información relevante mediante fichas resumo. 

B3.5. Aplicar os coñecementos adquiridos para a 
elaboración de discursos orais ou escritos con adecuada 
coherencia e cohesión. 

LCL1B3.5.1. Incorpora os procedementos de cohesión 
textual na súa propia produción oral e escrita. 

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

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

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse as 
actividades expostas na Aula Virtual na 3ª avaliación. 
Cómpre ter xuntas e ordeadas, xa sexa no caderno de clase ou en 
documentos de soporte dixital, as tarefas realizadas ó longo deste 
período. 

Instrumentos: 
- Fichas con contido teórico nos avaliable pero útil para a realización 

das tarefas. 
- Fichas con tarefas para entregar a través da Aula Virtual, gmail ou 

DRIVE.  
- Libro de texto. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: XUÑO 
 

-A calificación final de todo alumno que teña polo menos unha das dúas 

primeiras avaliacións aprobadas,   realizando a media entre a nota da 1ª y 

2ª avaliación. Esta matizarase á alza, podendo sumar ata un 1,5 sempre e 

cando o alumno traballe de modo regular neste terceiro trimestre, teña as 

actividades realizadas e debidamente corrixidas.  

-En caso de alumnos coas dúas primeras avaliacións suspensas, se a súa 
calificación é igual ou maior de 3, valorarase cada caso particular. O seu 
aprobado final dependerá das tarefas de reforzo y recuperación que realicen 
ó longo deste último trimestre, tutorizados polo docente responsable do 
grupo. 

 
*Baremo de CALIFICACIÓN DAS tarefas en 1º BACH A: 

- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 50% 
das actividades  propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada cun 0,5 puntos. 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa  e en prazo o 75% 
das actividades propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada con 1 punto. 
-Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 100% 
das actividades verán a súa nota incrementada cun 1,5 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame presencial cos contidos da 1ª e da 2ª 
avaliación. Ese exame contará o 80% da nota. 
Entregaranse en setembro as actividades  completas realizadas na 3ª 
avaliación: 20% da nota. 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades co 
100% da nota. De ser así, a nota máxima será un 7.  
 

Atención ó Non hai alumnos nesta circunstancia. 
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alumnado con 
materia 

pendente. 

 
 
 

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura e actividades sobre La vida es sueño. 
- Presentación sobre un autor ou autora dos séculos XVIII, XIX 
- Comentarios literarios sobre contos do século XIX. 
- Comentarios críticos sobre textos literarios dos séculos XVIII,   
XIX  e XX e sobre temas de actualidade. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: 

- Actividades colgadas na Aula Virtual. 

- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 

- Videoconferencia. 

Alumnos sen conectividade: 

Posibilidade de enviar as tarefas a través do concello. 

Materiais e recursos 

PDFs 

Libro de texto 

DRIVE 

GMAIL 

Videoconferencias 

4.-Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 

e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 

 
 
 

 
 

 

1º BACHARELATO. LITERATURA UNIVERSAL. PROFESORA: MARÍA JESÚS 

GALEGO. 

 

ÍNDICE: 
 

1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
2.- Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4.- Información e publicidade.  
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
1ª AVALIACIÓN/2ª AVALIACIÓN 

Estándar de aprendizaxe 
1ª AVALIACIÓN/ 2ª AVALIACIÓN 

B4.3. Interpretar criticamente fragmentos de obras 
significativas dos séculos  XlX e XX 
detectando as ideas que manifestan a relación da obra co 
seu contexto histórico, artístico e cultural. 

LCL1B4.3.1. Interpreta criticamente fragmentos de  obras 
significativas  dos séculos XIX e XX 

B4.4. Planificar e elaborar textos de intención literaria, 
traballos de investigación escritos ou presentacións sobre 
temas, obras ou autores/as da literatura desde a Idade 
Media ata o século XlX, obtendo a información de fontes 
diversas e achegando un xuízo crítico persoal e 
argumentado con rigor. 

LCL1B4.4.1. Planifica a elaboración de traballos de 
investigación escritos ou presentacións sobre temas, 
obras ou autores/as da literatura desde a Idade Media ata 
o século XIX. 
LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor o seu propio xuízo 
crítico. 



 
 

   

 

 

 

2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse as 
actividades expostas na Aula Virtual na 3ª avaliación. 

Instrumentos: 
- Fichas con contido teórico nos avaliable pero útil para a realización 

das tarefas. 
- Fichas con tarefas para entregar a través da Aula Virtual, gmail ou 

DRIVE.  
- Libro de texto. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
XUÑO 

-A primeira avaliación contará un 50% 
- A segunda avaliación contará un 50% 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 50% 
das actividades  propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada cun 0,5 puntos. 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa  e en prazo o 75% 
das actividades propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada con 1 punto. 
-Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 100% 
das actividades verán a súa nota incrementada cun 1,5 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame cos contidos da 1ª e da 2ª avaliación. Ese 
exame contará o 80% da nota. 
Entregaranse en setembro as actividades  completas realizadas na 3ª 
avaliación: 20% da nota. 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades co 
100% da nota. De ser así, a nota máxima será un 7.  
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos nestas condicións. 

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Traballo sobre unha obra teatral elixida en clase (voluntario) 
- Presentación sobre un autor ou autora do Realismo. 
- Comentarios literarios sobre contos do século XIX. 
- Comentarios críticos e literarios sobre obras da primeira metade do 
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século XX. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: 

- Actividades colgadas na Aula Virtual. 

- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 

- Videoconferencia. 

Alumnos sen conectividade: 

Posibilidade de enviar as tarefas a través do concello. 

Materiais e recursos 

PDFs 

Libro de texto 

DRIVE 

GMAIL 

Videoconferencias 

4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º BACHARELATO. PROFESORA: MARÍA JESÚS GALEGO PACHECHO. 
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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1.- Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
1ª AVALIACIÓN/2ª AVALIACIÓN 

Estándar de aprendizaxe 
1ª AVALIACIÓN/ 2ª AVALIACIÓN 

B2.1. Comprender e producir textos expositivos e 
argumentativos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a 
intención do emisor, resumindo o seu contido, 
diferenciando a idea principal e explicando o modo de 
organización. 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos e argumentativos 
propios usando o rexistro adecuado a intención 
comunicativa, organizando os enunciados en secuencias 
lineais cohesionadas e respectando as normas 
ortográficas e gramaticais, e revisa a súa produción 
escrita para mellorala. 

B3.4. Observar, reflexionar e explicar as estruturas 
sintácticas dun texto, sinalando as conexións lóxicas e 
semánticas que se establecen entre elas. 

LCL2B3.4.1. Recoñece as estruturas sintácticas e explica a 
relación funcional e de significado que establecen co 
verbo da oración principal, empregando a terminoloxía 
gramatical adecuada. 

B4.1. Coñecer os aspectos temáticos e formais dos 
principais movementos literarios do século XX ata os 
nosos días, así como os autores e obras mais 
significativos. 

LCL2B4.1.1. Desenvolve por escrito con coherencia e 
corrección as características temáticas e formais dos 
principais movementos do século XX ata os nosos días, 
mencionando os autores e obras mais representativas. 

B4.3. Interpretar de xeito crítico fragmentos ou obras da 
literatura do século XX ata os nosos días, recoñecendo as 
ideas que manifestan a relación da obra co seu contexto 
histórico, artístico e cultural. 

LCL2B4.3.1. Interpreta de xeito crítico fragmentos ou 
obras completas significativos da literatura do século XX 
ata os nosos días, recoñecendo as ideas que manifestan a 
relación da obra co seu contexto histórico, artístico e 
cultural. 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Aos procedementos empregados na 1ª e 2ª avaliación súmanse as 
actividades expostas na Aula Virtual  e por gmail na 3ª avaliación. 
Neste curso, agás o tema 10, estaba todo o temario dado nas clases 
presenciais. 

Instrumentos: 
- Arquivos PDF  con tarefas para entregar a través da Aula Virtual, gmail 

ou DRIVE.  
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
XUÑO 

-A primeira avaliación contará un 50% 
- A segunda avaliación contará un 50% 
- Aqueles alumnos que entreguen de forma completa  e en prazo o 75% 
das actividades propostas para a 3ª avaliación verán a súa nota 
incrementada con 1 punto. 
-Aqueles alumnos que entreguen de forma completa e en prazo o 100% 
das actividades verán a súa nota incrementada cun 1,5 puntos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De ser posible, farase un exame cos contidos dados nas clases presenciais. 
É dicir, entrará todo, agás o tema 10.  Ese exame contará o 90% da nota. 
Entregaranse en setembro as actividades  completas realizadas na 3ª 
avaliación: 10% da nota. 
De non ser posible o exame de setembro, avaliaranse as actividades co 
100% da nota. De ser así, a nota máxima será un 7.  

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comentarios críticos. 
- Comentarios literarios. 
- Exercicios de sintaxe e semántica. 
- Modelos de exame de ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnos con conectividade: 

- Actividades colgadas na Aula Virtual. 

- Información a través da web do centro e do correo electrónico. 

- Videoconferencia. 

Alumnos sen conectividade: 

Posibilidade de enviar as tarefas a través do concello. 

Materiais e recursos 
PDFs 

Aula Virtual 

GMAIL, Videoconferencias 
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4.- Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN Á ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Cada docente responsable de impartir clase a alumnos con necesidades de atención á 

diversidade terá que adaptar as medidas de atención tendo en conta as instruccións da 

Consellería de Educación sobre o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020. 

Para iso: 

 É necesaria a adaptación da programación individual das ACI en colaboración co 

Departamento de Orientación; sendo moi relevante a figura da mestra especialista en 

Pedagoxía Terapeútica. 

 O alumnado que estaba a recibir reforzo educativo na aula ordinaria, poderá necesitar 

una modificación na tipoloxía do reforzo dependendo das necesidades amosadas 

antes e durante o ensino telemático. 

 Algunhas das modificacións que se poden aplicar son: 

- Adaptación das probas de avaliación (traballos, exames…) 

- Sesións individuais ou en pequeno grupo 

- Mantemento das cualificacións parciais de temas ou avaliacións de cara á proba 

extraordinaria de setembro e ao curso 2020/2021 

 Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, cada familia e alumno/a será 

informada de modo personal. 

 Dentro da avaliación continua deste terceiro trimestre, cando o profesorado detecte 

alumnado con dificultades para seguir o proceso de ensino aprendizaxe, comunicarallo 

ao Departamento de Orientación e establecerán as medidas a adoptar 

 

Narón, 28 de maio de 2020. 
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