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1º ESO

Consideracións xerais.

De forma xeral a maior parte dos contidos e estándares xa foron vistos e desenvoltos durante 
o período presencial do ano académico. Isto débese ao feito de estar falando dun curso de 
primeiro ciclo da ESO onde priman aqueles coñecementos xerais, transversais e intrumentais 
por diante dos estritamente teóricos.

Nesta 3ª avaliación insistirase nos aspectos curriculares máis xerais (comprensión, expresión) e
na revisión de contidos e competencias xa traballados. No caso dos suspensos deseñaranse 
actividades que supoñan un maior reforzo para facilitar a recuperación da materia.

CONTIDOS PENDENTES ESTÁNDARES 
PENDENTES

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

Contido 3.5
Análise e uso reflexivo 
da puntuación en 
relación coa cohesión 
textual

3.5.1
Analiza e usa 
correctamente a 
puntuación de acordo 
coa aprendizaxe e 
cohesión textual

A través da 
plataforma Edixgal e 
do correo electrónico 
propóñense e lévase a
cabo o seguimento 
dunha serie de tarefas
que revisan e reforzan
os aspectos vistos nas 
dúas primeiras 
avaliacións:
Actividades das 
editoriais dixitais 
Netex e Edebé que 
insisten en aspectos 
xerais de tipo 
comprensivo.
Fichas subidas como 
arquivos que revisan 
aspectos ortográficos 
e gramaticais xa 
traballados, cun 
reforzo maior no caso 
do alumnado con 
algunha avaliación 
suspensa encamiñado
a recuperar a materia.
Tarefas de 
comprensión oral e 
escrita a partir de 
textos, vídeos…
Tarefas de expresión 
escrita: narracións, 
descricións, 
comentarios…

Farase a nota media 
dos dous primeiros 
trimestres, pero a 
nota final terá en 
conta o traballo 
realizado na 3ª 
avaliación.

O alumnado que ten 
como media unha 
nota igual ou superior
a 5 verá mellorada a 
súa cualificación 
entre 1 e 1,5 puntos 
dependendo da 
corrección dos seus 
traballos.

No alumnado 
suspenso,   a entrega 
das tarefas podería 
significar o aprobado 
sempre e cando 
mostre que alcanzou 
mediante o reforzo os
contidos e as 
competencias 
mínimas para a 
recuperación da 
materia.

As tarefas teñen un 
prazo de entrega que 
é obrigatorio 
respectar.  Quedarían 
invalidadas, salvo 
causa debidamente 
xustificada, aquelas 
tarefas que se 
entreguen unha vez 

Contido 3.6
Recoñecemento, uso e 
explicación das 
categorías gramaticais 
básicas (pronomes, 
verbos, adverbios)

3.6.1
Recoñece e explica o uso
das categorías 
gramaticais nos textos, 
utiliza este coñecemento
para corrixir erros.

Contido 3.10
Recoñecemento das 
modalidades asertivas, 
exclamativas, 
desiderativas, 
dubitativas, 
imperativas, en 
relación coa intención 
comunicativa do emisor

3.10.1
Recoñece as 
modalidades asertivas, 
exclamativas, 
desiderativas, 
dubitativas, imperativas, 
en relación coa intención
comunicativa do emisor

Contido 5.2 5.2.1
Compara textos 
literarios e non literarios 
e describe as súas 
diferenzas e similitudes.

5.2.2
Diferencia textos dos 
tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos 
característicos máis 



xerais foran reenviadas 
corrixidas ao resto do 
alumnado.Contido 5.6

Produción de textos 
sinxelos de intención 
estética, servíndose dos
coñecementos 
literarios adquiridos e 
dos recursos retróricos 
traballados na aula.

5.6.1
Escribe textos sinxelos 
de intención estética, 
servíndose dos 
coñecementos literarios 
adquiridos e dos 
recursos retóricos 
traballados na aula.



2º ESO

Consideracións xerais.

De forma xeral a maior parte dos contidos e estándares xa foron vistos e desenvoltos durante 
o periodo presencial do ano académico. Isto débese ao feito de estar falando dun curso de 
primeiro ciclo da ESO onde priman aqueles coñecementos xerais, transversais e intrumentais 
por diante dos estritamente teóricos.

Optouse por incidir no periodo de cuarentena, ben en contidos e estándares xa vistos, ben 
naqueles poucos que teñen unha maior carga teórica e son fáciles de desenvolver con axuda 
do libro ou por medio de internet. Foi así como se optou por deixar fora os contidos relativos a
sintaxe e segmentación nominal e verbal, por consideralos demasiado profundos e complexos 
para seren traballados desde a casa.

 

CONTIDOS 
PENDENTES

ESTÁNDARES 
PENDENTES

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

Contido 3.7
Recoñecemento e 
estrutura de 
substantivos e 
verbos

3.7.1
Recoñece e 
identifica a estrutura
de substantivos e 
verbos.

Através do Abalar 
Móbil  e da páxina 
web do centro 
solicitóuselles unha 
serie de traballos ao 
alumnado que 
completan contidos 
e estándares xa 
vistos e outros que 
se poden traballar 
desde a casa por ter 
unha gran carga 
teórica:
.Folio din a-3 co 
resumo da gramática
da lingua galega.
.Folio cos principais 
erros ortográficos 
que o aluno foi 
cometendo ao longo 
do ano académico.
.Mapa da lusofonía.
.Mapas da situación 
lingüística en: Reino 
Unido, Francia, 
Bélxica, Italia, 
Península Iberica e 
Suíza.
.Mapa de bloques e 
áreas dialectais da 
lingua galega.
.Mapa dos bloques 

O alunado foi 
informado de que a 
entrega dos traballos
solicitados neste 
tempo de 
cuarentena garante 
o aprobado sempre 
que a nota media 
das dúas primeiras 
avaliacións sexa 
superior a 3.

No caso de teren 
superado a primeira 
e segunda avaliación 
estes traballos 
computarán nunha 
suba da cualificación 
final que poderá 
chegar aos dous 
puntos.

Deste xeito farase a 
nota media das 
cualificacións das 
dúas primeiras 
avaliacións e 
adoptarase unha 
mellora que poderá 
chegar ata 2 puntos.

3.7.2
Emprega 
correctamente en 
discursos orais e 
escritos as categorías
de verbo e 
substantivo

Contido 3.9
Coñecemento dos 
componentes 
sintácticos no nivel 
da frase e a cláusula

3.9.1
Recoñece e 
identifica os 
principais tipos de 
frases e as súas 
función.
3.9.2
Recoñece e 
identifica as 
cláusulas simples e 
coordinadas e as 
funcións dentro 
delas.



dialectais coas 
principais 
características de 
cada un.
.Traballo sobre os 
libros de lectura da 
2ª e 3ª avaliación.
.Traballo sobre un 
poeta da Mariña.



3º ESO

Consideracións xerais.

Nesta 3ª avaliación insistirase nos aspectos curriculares máis xerais (comprensión, expresión) e
na revisión de  aspectos gramaticais, propiedades do texto ou tipoloxía textual xa traballados. 
No caso dos suspensos deseñaranse actividades que supoñan un maior reforzo para facilitar a 
recuperación da materia. 

Poderase traballar con textos pertencentes ó período da literatura que quedou sen ver, pero 
sempre como comprensión de lectura guiada sen afondar en aspectos teóricos nin de 
complexidade que impida o desenvolvemento autónomo do alumnado.

CONTIDOS 
PENDENTES

ESTÁNDARES 
PENDENTES

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

Contido 3.2
Recoñecemento e 
identificación das 
categorías gramaticais
(pronomes persoais, 
verbo, adverbio, 
conxuncións e 
preposicións)

3.2.1
Produce textos orais e
escritos de diferentes 
xéneros cun correcto 
uso das diferentes 
categorías 
gramaticais.

A través da Aula 
Virtual e do correo 
electrónico 
propóñense e lévase a
cabo o seguimento 
dunha serie de 
actividades que 
revisan e reforzan 
aspectos xerais vistos 
nas dúas primeiras 
avaliacións:

Elaboración de 
resumos e  de 
esquemas así como 
outras tarefas de 
compresión escrita e 
oral mediante 
traballos, tests ou 
intervención en foros 
(libro de lectura, 
textos de diferente 
tipoloxía, vídeos), 

Actividades de 
expresión escrita: 
narracións, foros...

Fichas que revisan 
aspectos ortográficos,
gramaticais e textuais 
xa traballados, cun 
reforzo maior no caso 

Farase a nota media 
dos dous primeiros 
trimestres, pero a nota
final terá en conta o 
traballo realizado na 3ª
avaliación.

O alumnado que ten 
como media unha nota
igual ou superior a 5 
verá mellorada a súa 
cualificación entre 1 e 
1,5 puntos 
dependendo da 
corrección dos seus 
traballos.

No alumnado 
suspenso,   a entrega 
das tarefas podería 
significar o aprobado 
sempre e cando 
mostre que alcanzou 
mediante o reforzo os 
contidos e as 
competencias mínimas
para a recuperación da
materia.

As tarefas teñen un 
prazo de entrega que é
obrigatorio respectar.  
Quedarían invalidadas,

3.2.2
Identifica e explica os 
usos e valores das 
categorías gramaticais
relacionándoas coa 
intención 
comunicativa e a 
tipoloxía textual 
(pronomes persoais, 
verbo, adverbio, 
conxuncións e 
preposicións)

Contido 4.2
O plurilingüismo 
como expresión da 
riqueza cultural da 
humanidade e 
consciencia da 
necesidade e da 
potencialidade de 
enriqeucemento 
persoal e colectivo do 
uso normalizado da 
lingua galega, 
afirmando o 
plurilingüismo

4.2.1
Describe e analiza a 
situación 
sociolingüística de 
Galicia.

4.2.2
Analiza gráficos sobre 
o uso do galego 
segundo a idade das 
persoas



do alumnado con 
algunha avaliación 
suspensa encamiñado
a recuperar a materia.

salvo causa 
debidamente 
xustificada, aquelas 
tarefas que se 
entreguen unha vez 
foran reenviadas 
corrixidas ao resto do 
alumnado.

Contido 4.3 
A lusofonía

4.3.1
Coñece as principais 
iniciativas 
normalizadoras da 
lingua galega

4.3.2
Comprende o 
concepto de 
normalización e 
explica o proceso 
normalizador do 
galego

Contido 4.6
Etapas da historia 
social da lingua: 
século XIX ata 1916, 
análise e comprensión
das causas e 
consecuencias dos 
feitos máis relevantes

4.6.1
Coñece o que é un 
prexuízo, detecta e 
analiza a presenza de 
prexuízos de carácter 
sociocultural e 
sociopolítico cara ó 
galego na súa práctica
lingüística e na súa 
contorna.

Contido 5.1
Identificación e 
comprensión das 
distintas épocas e 
períodos da literatura 
galega: século XIX ata 
1916

5.1.1
Identifica as 
diferentes épocas e 
períodos da literatura 
galega desde o inicio 
do século XIX ata 1916

5.1.2
Comprende e explica 
razoadamente as 
diferentes épocas e 
períodos da literatura 
galega: século XIX ata 
1916

 



4º ESO

Consideracións xerais

De forma xeral a maior parte dos contidos e estándares xa foron vistos e desenvoltos durante 
o período presencial do ano académico. Optouse por incidir no período de corentena, ben en 
contidos e estándares xa vistos, ben naqueles poucos que son fáciles de desenvolver con 
axuda de Internet. Foi así como se optou por deixar fóra os contidos relativos á 
sociolingüística, por consideralos demasiado profundos e complexos para seren traballados 
desde a casa.

 

CONTIDOS 
PENDENTES

ESTÁNDARES 
PENDENTES

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

Contido 4.6. 
Evolución da lingua 
galega e etapas da 
historia social da 
lingua galega desde 
1916 ata a 
actualidade. Análise 
e comprensión das 
causas e 
consecuencias dos 
feitos máis 
relevantes. 

4.4.1. Recoñece os 
principais elementos 
da evolución da 
lingua galega desde 
1916 ata a 
actualidade. 

Através da aula 
virtual e da 
videoconferencia 
Webex 
solicitóuselles unha 
serie de traballos ao 
alumnado que 
repasan, reforzan e 
completan contidos 
e estándares xa 
vistos.

O alumnado foi 
informado de que a 
entrega dos traballos
solicitados neste 
tempo de corentena 
garante o aprobado.

No caso de teren 
superado a primeira 
e segunda avaliación 
estes traballos 
computarán nunha 
suba da cualificación 
final.

Deste xeito farase a 
nota media das 
cualificacións das 
dúas primeiras 
avaliacións e 
adoptarase unha 
mellora que poderá 
chegar ata  40%

4.4.2. Recoñece os 
acontecementos 
relevantes da 
historia social da 
lingua galega desde 
1916 e elabora 
textos expositivos 
sobre as diferentes 
etapas. 

4.4.3. Identifica as 
causas dos feitos 
máis relevantes da 
historia social da 
lingua galega desde 
1916. 



4.4.4. Identifica as 
consecuencias dos 
feitos máis 
relevantes da 
historia social da 
lingua galega desde 
1916. 

Contido 4.7. 
Situación 
sociolingüística e 
legal das linguas de 
España. 

4.5.1. Describe a 
situación 
sociolingüística e 
legal das linguas de 
España e analiza 
criticamente textos 
(literarios e 
xornalísticos), 
gráficos ou 
documentos 
audiovisuais que 
traten sobre a 
situación 
sociolingüística do 
Estado español. 



1º DE BACHARELATO

Consideracións xerais

De forma xeral a maior parte dos contidos e estándares xa foron vistos e desenvoltos durante 
o período presencial do ano académico. 

Optouse por incidir no período de corentena, ben en contidos e estándares xa vistos, ben 
naqueles poucos que son fáciles de desenvolver con axuda de Internet. Foi así como se optou 
por deixar fóra os contidos relativos á morfoloxía por consideralos demasiado profundos e 
complexos para seren traballados desde a casa.

 

CONTIDOS 
PENDENTES

ESTÁNDARES 
PENDENTES

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN

Contido 3.4. 
Caracterización 
morfolóxica, 
semántica e 
sintáctica do 
substantivo e do 
adxectivo. 

3.4.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores do 
substantivo e do 
adxectivo nun texto, 
relacionándoos coa 
intención 
comunicativa, coa 
tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes da 
situación 
comunicativa. 

Através da aula 
virtual e da 
videoconferencia 
Webex 
solicitóuselles unha 
serie de traballos ao 
alumnado que 
repasan, reforzan e 
completan contidos 
e estándares xa 
vistos.

O alumnado foi 
informado de que a 
entrega dos traballos
solicitados neste 
tempo de corentena 
garante o aprobado.

No caso de teren 
superado a primeira 
e segunda avaliación 
estes traballos 
computarán nunha 
suba da cualificación 
final.

Deste xeito farase a 
nota media das 
cualificacións das 
dúas primeiras 
avaliacións e 
adoptarase unha 
mellora que poderá 
chegar ata  40%

Contido  3.5. 
Coñecemento, 
tipoloxía e 
caracterización dos 
determinantes 
(artigo, demostrativo
, posesivo, 
interrogativos, 
exclamativos, 
cuantificadores e 
identificadores). 

3.5.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores dos 
determinantes, 
relaciona a súa 
presenza coa 
intención 
comunicativa e a 
tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes 



Contido 3.6. 
Recoñecemento, 
descrición e uso da 
categoría verbal e 
das perífrases 
verbais. 

3.6.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores dos verbos e 
das perífrases e 
relaciona a súa 
presenza coa 
intención 
comunicativa e a 
tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñente 

Contido 3.7. 
Recoñecemento, 
observación, uso e 
explicación dos 
conectores textuais. 

3.7.1. Identifica, 
explica e usa 
distintos tipos de 
conectores que lle 
proporcionan 
cohesión a un texto. 

Contido 3.8. 
Coñecemento, 
caracterización e 
tipoloxía do adverbio
e das locucións 
adverbiais. 

3.8.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores dos 
adverbios e das 
locucións adverbiais 
e relaciona a súa 
presenza coa 
intención 
comunicativa e a 
tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes. 

Contido 3.9. 
Coñecemento, 
caracterización e 
tipoloxía dos 
pronomes.

3.9.1. Identifica e 
explica os usos e 
valores dos 
pronomes e 
relaciona a súa 
presenza coa 
intención 
comunicativa e a 
tipoloxía textual, así 
como con outros 
compoñentes. 

2º BACHARELATO



Consideracións xerais.

A  estas  alturas  do  curso  a  materia  de  2º  Bacharelato  estaba  prácticamente  vista  na  súa
totalidade,  faltando só os últimos tres  temas de Literatura;  aqueles referentes  ao periodo
actual 1975-2020 (Bloque 5. 5 da Programación, Estándares 5.5.1,5.5.2,5.5.3 correspondentes
respectivamente a poesía, prosa e teatro)

No  último  día  de  clase  déuselles  aos  alumnos  a  materia  correspondente  a  eses  contidos
teóricos por medio de fotocopias. Débese ter en conta que o exame das ABAU non presenta
comentario literario e as preguntas relativas a esta parte do temario son estritamente teóricas.

O contacto co alumando realizouse no periodo de cuarentena por dous medios: un grupo de
whatsapp creado a  tal  fin  o  último día  de clase  e por  correo electrónico.  Periodicamente
pedíuselles a  elaboración e entrega dun texto sobre un tema de actualidade previamente
fixado. Así mesmo entregáronselles de forma on-line esquemas sobre temas relevantes para
que recompilaran información en internet: os dereitos individuais e a Covid, a Guerra de Siria,
a crise migratoria, o problema do leite en Galiza, a pesca, a problemática dos incendios,…


