
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 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.  

 LCL2B2.1.1. Comprende o sentido global de textos escritos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, profesional ou empresarial, identificando a intención comunicativa do emisor e a súa idea principal.  

 LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo e argumentativo propios dos ámbitos educativo, xornalístico, profesional 
ou empresarial, diferenciando as ideas principais e as secundarias. 

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

 B2.2. Escribir textos expositivos e argumentativos propios do ámbito educativo con rigor, claridade e corrección, 
empregando argumentos adecuados e convincentes, e axustando a súa expresión á intención comunicativa e ao 
resto das condicións da situación comunicativa. 

 LCL2B2.2.1. Desenvolve por escrito un tema do currículo con rigor, claridade e corrección ortográfica e gramatical, 
aplicando os coñecementos gramaticais e pragmáticos, para mellorar a expresión escrita. 

 LCL2B2.2.2. Nas súas producións escritas axusta a súa expresión ás condicións da situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, xénero textual, etc), empregando os recursos expresivos propios do rexistro formal e 
evitando o uso de coloquialismos. 

 B2.4. Analizar textos escritos argumentativos e expositivos propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional ou empresarial, identificando os seus trazos formais característicos e relacionando as súas 
características expresivas coa intención comunicativa e co resto dos elementos da situación comunicativa. 

 LCL2B2.4.2. Recoñece, describe e utiliza os recursos gramaticais (substitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estruturas sintácticas, correlación temporal, etc.) e léxico-semánticos (substitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteracións léxicas, etc.) que proporcionan cohesión aos textos escritos. 

 LCL2B2.4.3. Recoñece e explica os procedementos de cita (estilo directo, indirecto ou indirecto libre, e cita encuberta) 
presentes en textos expositivos e argumentativos, así como a súa función no texto.  

 B3.1. Recoñecer e explicar o proceso de formación das palabras en español, aplicando os coñecementos 
adquiridos para a mellora, a comprensión e o enriquecemento do vocabulario activo. 

 LCL2B3.1.1. Explica os procedementos de formación das palabras diferenciando entre raíz e afixos, e explicando o seu 
significado. 

 B3.2. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais, e explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

 LCL2B3.2.1. Identifica e explica os usos e os valores das categorías gramaticais, en relación coa intención comunicativa do 
emisor, coa tipoloxía textual seleccionada e con outros compoñentes da situación comunicativa (audiencia e contexto).  

 LCL2B3.2.2. Selecciona o léxico e a terminoloxía adecuados en contextos comunicativos que esixen un uso formal e 
especializado da lingua, evitando o uso de coloquialismos, imprecisións ou expresións clixé. 

 B3.3. Identificar e explicar os niveis de significado das palabras ou expresións en función da intención 
comunicativa do discurso oral ou escrito en que aparecen. 

 LCL2B3.3.2. Recoñece, analiza e interpreta as relacións semánticas entre as palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia e homonimia) como procedemento de cohesión textual. 

 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 máis 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 máis representativas. 

 B4.2. Ler e analizar textos literarios representativos da historia da literatura do século XX ata os nosos días, 
identificando as características temáticas e formais, en relación co contexto, o movemento, o xénero ao que 
pertence e a obra do/da autor/a, e constatando a evolución histórica de temas e formas. 

 LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios ou, de ser o caso, de obras completas do século XX ata os nosos días, 
relacionando o contido e as formas de expresión coa traxectoria e o estilo do/da seu/súa autor/a, o seu xénero e o 
movemento literario ao que pertence. 

 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: 
No caso de alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas 

avaliaranse os traballos entregados a través da aula virtual cun máximo 
de 1,5 puntos. Terase en conta a cantidade entregada, a calidade e a 
puntualidade da entrega. 

No caso dos alumnos con unha avaliación suspensa ou coas dúas, pero 
con unha media superior a 3,5 puntos, considerarase aprobada a 
materia se realizan coa calidade suficiente todos os traballos requeridos 
para o resto do alumnado antes citado, coa posibilidade de algunha 
tarefa a maiores segundo a circunstancia.  

No caso de alumnos coas dúas primeiras avaliacións suspensas e 
menos dun 3,5 de media, haberá traballo específico para eles que se 
comunicará a través da aula virtual. A simple entrega do traballo non 
garantiza o aprobado. Ademais deste traballo, se se considera oportuno, 
fáraselles unha proba online oral ou presencial escrita, se as 
circunstancias sanitarias o permiten.  

Instrumentos: 
Traballos realizados durante a 3ª avaliación: exercicios de repaso e 
reforzo. Traballo específico para os alumnos con avaliacións suspensas e 
proba online oral ou escrita, segundo as circunstancias. 

Cualificación 
final 

Farase a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, á que se 
sumará ata un máximo de 1.5 puntos pola tarefa feita e entregada na 3ª 
avaliación, segundo a cantidade, calidade e puntualidade da entrega. 
Os alumnos con algunha avaliación suspensa e menos de 3,5 puntos de 
media serán cualificados en base á calidade, cantidade e puntualidade 
das tarefas específicas encomendadas e das probas realizadas.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Avaliaremos só os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliación. 
En caso de non poder asistir ás aulas, a proba artellarase conforme as 
instrucións que recibamos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos como básicos na correspondente programación.  

Criterios de cualificación: 
Considerarase a materia superada se entrega as tarefas propostas en 
tempo e prazo. A nota dependerá do nivel das tarefas realizadas e da súa 
correcta realización. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tarefas baseadas nos estándares mínimos da materia.  O centro marcará 
un calendario de probas para pendentes. Esta será ben presencial ou 
telématica. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Alternancia de repaso e reforzo. Ademais, hai traballo específico para os 
alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 
Centraranse na preparación da ABAU.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos deste nivel dispoñen de conectividade, polo que a metodoloxía é 
a mesma para todos: explicacións a través de videoconferencias, exercicios, 
solucionarios, comentarios, cuestionarios e actividades de recuperación 
expostos na aula virtual do centro. 

Materiais e recursos 
Traballamos con  apuntes e exercicios subidos á aula virtual. Na mesma aula 
colgo os solucionarios polos que os alumnos poden corrixir os seus 
exercicios. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado estará informado a través da aula virtual do seu curso e 
tamén a través da páxina web do centro.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


