
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:IES VILAR PONTE (VIVEIRO) 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DEPARTAMENTO:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
DATA: 11/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO:IES VILAR PONTE 
CURSO:4º ESO 

MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

  

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO:IES VILAR PONTE 
CURSO:4º 

MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Aplicar diferentes estratexias de lectura comprensiva e crítica de textos 

LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole pondo en práctica diferentes estratexias de lectura e 
autoavaliación da súa propia comprensión en función do obxectivo e o tipo de texto, actualizando 
coñecementos previos, traballando os erros de comprensión e construíndo o significado global do texto 

LCLB2.1.3. Infire a información relevante dos textos, identificando a idea principal e as secundarias, e 
establecendo relacións entre elas. 

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. 

B2.5. Aplicar progresivamente as estratexias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados 

LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con 
claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesionadas, e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. 

B2.6. Escribir textos en relación co ámbito de uso 
LCLB2.6.2. Redacta con claridade e corrección textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos, adecuándose aos trazos propios da tipoloxía seleccionada. 

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. 

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. 

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 

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

B3.8. Identificar e explicar as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás 
estruturas expositivas e argumentativas, para utilizalas nas súas producións orais e escritas. 

LCLB3.8.1. Identifica e explica as estruturas dos xéneros textuais, con especial atención ás expositivas 
e argumentativas, e utilízaas nas propias producións orais e escritas. 

B3.9. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas os 
conectores textuais e os principais mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como 
léxicos 

LCLB3.9.1. Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual. 
LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 
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B4.4. Comprender textos literarios representativos desde o século XVlll aos nosos días, 
recoñecendo a intención do/da autor/a, o tema e os trazos propios do xénero ao que pertence, e 
relacionando o seu contido co contexto sociocultural e literario da época, ou doutras épocas, e 
expresando a relación con xuízos persoais razoados. 

LCLB3.9.2. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótese, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

Instrumentos: 
Traballos realizados durante a 3ª avaliación: exercicios de repaso e reforzo.    

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. 
O alumnado coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa, poderá 
recuperala a través de traballo específico para este fin, que tamén se 
entregará a través da aula virtual. 

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 

Temos só unha alumna coa materia pendente de 3º de ESO.  
Criterios de avaliación: 

B2.2. Ler, comprender, interpretar e valorar textos. 
B2.6. Escribir textos en diferentes soportes e formatos, en relación co ámbito de uso. 
B3.3. Recoñecer  e analizar a estrutura das palabras pertencentes ás diversas 

categorías gramaticais, distinguindo as flexivas das non flexivas 
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 
revisión progresivamente autónoma dos textos propios e alleos, utilizando a 
terminoloxía gramatical necesaria para a explicación dos usos da lingua. 

Criterios de cualificación: 
 
Na aula virtual do centro déixase material para recuperar os contidos 
mínimos de 3º de ESO acordes aos criterios de avaliación mencionados no 
apartado anterior.  
Para aprobar a materia pendente a alumna debe entregar os exercicios 
feitos a través do correo electrónico. A puntuación dependerá da calidade 
das tarefas e a puntualidade da entrega. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Exercicios de repaso dos contidos mínimos de 3º de ESO 
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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 e unha pequena ampliación. Ademais, hai 
traballo específico para os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos deste nivel dispoñen de conectividade, polo que a metodoloxía é 
a mesma para todos: explicacións, exercicios, solucionarios e actividades de 
recuperación expostos na aula virtual do centro. Tamén traballamos co libro 
de texto, facendo exercicios de repaso, resumos, comentarios … este tipo de 
exercicios comunícanse a través da aula virtual 
 

Materiais e recursos 
Traballamos co seu libro de texto para repasar e facer exercicios e tamén con  
apuntes e exercicios subidos á aula virtual. Na mesma aula colgamos 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. 


