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1º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa e a idea xeral de textos orais 
(noticias de actualidade) e elaborar un 
resumo.

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención 
comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de 
actualidade). 
LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral
de textos sinxelos a resumos.

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral (intervén na orde que lle 
corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e 
recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria).
LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o 
significado da linguaxe non verbal.

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 
as estratexias necesarias para realizar 
exposicións orais planificadas e participar de 
forma construtiva en diversas interaccións 
comunicativas.

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións.
LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e visualmente atractivas.

B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta
lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar
e fonema fricativo palatal xordo).
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada).
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
un léxico rico e variado.

B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles sobre temas da vida cotiá, de 
interese persoal ou social.

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que 
intercambia información e expresa a súa opinión, fai 
invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas.
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da 
vida cotiá que implique solicitar unha información ou un 
servizo.

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e 
estratexias de lectura comprensiva.

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir 
de elementos contextuais explícitos.
LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o 
esquema xerarquizado das ideas.
LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, 
analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo 
contexto.
LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non 
lingüísticos (símbolos, iconas, etc.).
LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o 
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contido das mensaxes a través de distintos recursos: 
xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de 
internet.
LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos 
coñecementos propios, antes e despois da lectura.

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar 
textos da vida cotiá e das relacións sociais en 
ámbitos próximos á experiencia do alumnado: 
mensaxes electrónicas ou de móbil e normas 
e instrucións de uso.

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de 
textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de 
móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso.

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial.

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos 
medios de comunicación, especialmente, os narrativos e 
expositivos de estrutura descritiva e secuencial.

B2.5. Utilizar de forma guiada as bibliotecas e 
as TIC para obter información e consultar 
modelos de composición escrita.

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC 
para obter información e consultar modelos de 
composición escrita.

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e 
ritmo adecuados á situación comunicativa.

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto pola puntuación do texto.
LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do 
galego.
LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz.

B2.8. Planificar, producir e revisar o escrito co 
fin de producir textos adecuados, coherentes, 
cohesionados e correctos gramaticalmente.

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar 
as ideas e estruturar o contido do texto.
LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas 
morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil.

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: 
notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil.

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo 
e preciso coa presenza da fraseoloxía e 
vocabulario traballado na aula.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para 
expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega.

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega.

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 
calquera outra fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver dúbidas e para 
progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en 
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de 
consulta.

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.
LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos textos.

B3.9. Coñecer as regras de concordancia e 
das funcións sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras de concordancia.
LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da 
oración.

B3.11. Aplicar progresivamente o 
coñecemento e o uso das estratexias de 
autoavaliación e a aceptación do erro como 
parte do proceso de aprendizaxe.

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación.
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 B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo, valorar positivamente o 
plurilingüísmo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade e coñecer a lusofonía 
e achegarse ás culturas que a integran.

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingüísticos de noso na 
literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

B4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso 
do galego e asumir a importancia da 
contribución individual no desenvolvemento 
da lingua galega.

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora
a importancia de contribuír individual e socialmente á 
normalización da lingua galega.

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto.

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto.

B5.2. Comparar textos literarios e non 
literarios e diferenciar textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e similitudes.
LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos característicos máis xerais.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, 
facer audicións de poemas recitados ou 
cantados, sinalar a temática ou temáticas 
abordadas e describir os valores estilísticos 
dos textos.

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai 
audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a 
temática ou temáticas abordadas e describe os valores 
estilísticos dos textos.

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 
textos narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos formais 
básicos.

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos 
elementos formais básicos.

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención 
estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula.

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na situación de confinamento modificáronse os procedementos de 
avaliación para adaptalos á nova realidade do marco de aprendizaxe.

• Intervencións  na  plataforma virtual  empregada,  Google  Classroom:
taboleiro de clase, mensaxaría privada, servizo de videoconferencias
Meet...  

• Entrega de tarefas a través de Google Classroom: en liña, arquivos
anexos, cuestionarios.

• Probas/Actividades  telemáticas  específicas  (learningapps,  por
exemplo).

Instrumentos:
• Observación e rexistro das intervencións en Google Classroom.
• Actividades entregadas na plataforma virtual.
• Realización de actividades en servizos web (learningapps).

Cualificación
final

Ao alumnado que na 2ª avaliación acadou unha nota igual ou superior a 4 
puntos, engádenselle ata un máximo de 2 puntos por entrega satisfactoria 
das tarefas encomendadas polo profesor. Se a entrega satisfactoria acadou 
o 80% das mesmas, a suba será de 2 puntos. Se a entrega satisfactoria 
comprende entre o 50% e o 80% das tarefas encomendadas, a suba será 
de 1 punto. 

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

Actividades

As  actividades  que  se  levarán  a  cabo  no  terceiro  trimestrev
procurarán reforzar os contidos explicados e traballados durante os
dous primeiros, tratando de afianzar as competencias clave. Tratarase
de combinar  actividades de coñecemento da lingua,  de repaso de
contidos curriculares, con outras máis creativas, que buscan traballar,
dentro da competencia lingüística, a expresión oral e escrita. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Despois  de  varias  semanas  de  traballo  a  distancia  puidemos
comprobar  que  todos  os  alumnos  poden  conectarse  a  Classroom,
salvo momentos puntuais  por  cuestións técnicas ou de conciliación
familiar.  Todo o  alumnado está a conectarse tanto á plataforma de
aprendizaxe  como  ás  videoconferencias  programadas  (unha  hora
semanal con cada grupo). Aquel alumnado con menos competencia
tecnolóxica recibe unha atención máis personalizada e dispón dunha
maior flexibilidade para desenvolver o seu traballo.
Cómpre dicir que en todo o nivel de 1º de ESO, só hai un alumno que
non  dispón  de  conexión  a  Internet.  A maiores,  este  alumno  conta
cunha  Adaptación  Curricular  Individualizada.  Neste  caso  estanse
elaborando  fichas  individualizadas  que  a  Dirección  se  encarga  de
facerlle chegar á familia, así como de recoller o traballo elaborado polo
alumno para ser corrixido.No caso deste alumno, non se traballarán os
estándares  do  terceiro  trimestre  e  as  tarefas  propostas  serán  de
reforzo  e  repaso  dos  estándares  traballados  nos  dous  primeiros
trimestres
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Materiais e recursos

Libro de texto
Google Classroom e Meet
Material dispoñible na Rede
Plataformas e servizos web (learningapps...)

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
do correo electrónico

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com

2º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa, o tema, as ideas principais e os 
datos relevantes de diferentes textos orais dos 
medios de comunicación (crónicas, reportaxes e 
documentais) e elaborar esquemas e resumos.

LGB1.1.1. Comprende o sentido
global e identifica a intención comunicativa de textos 
orais de carácter informativo propios dos medios de 
comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e 
documentais).

B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, 
as ideas principais e os datos relevantes de 
diferentes textos orais dos ámbitos social e 
educativo.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao
propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en 
textos orais do ámbito social e educativo.
LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para 
realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía.

B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas 
intervencións orais
propias e alleas da actividade educativa,
tanto espontáneas como planificadas.

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda 
que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe discriminatoria). 
LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e 
o significado dos trazos máis característicos da linguaxe
non verbal.

B1.4. Identificar o propósito comunicativo
en textos orais dos medios de comunicación, 
analizar criticamente os seus contidos e 
interpretar as connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas

LGB1.4.1. Diferencia as ideas
principais e as secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter informativo:
noticias, reportaxes e crónicas.
LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae 
conclusións a partir das coincidencias e diferenzas
LGB1.4.3. Reflexiona sobre as
mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e discriminacións.

B1.5. Valorar as producións emitidas
cunha fonética e prosodia correcta e amosar 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e 
prosodia correcta, recoñece os erros nas producións 
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unha actitude crítica ante os prexuízos que se 
poidan asociar a ela.

orais propias e alleas e propón solucións para 
melloralas.
LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos
que se poidan asociar á pronuncia galega.
LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a
variante dialectal propia e utilízaa na súa práctica 
habitual

B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda
das TIC, técnicas e estratexias para
realizar exposicións orais planificadas.

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións.
LGB1.7.2. Emprega as TIC para
facer as súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente.

B1.8. Participar activamente en situación propias 
do ámbito educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio  de opinión

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito 
educativo con respecto ás regras de interacción e ás 
opinións alleas.
LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a 
súa opinión sobre unha obra de lectura.

B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en 
público, en situacións formais ou informais, de 
forma individual ou en grupo

LGB1.9.1. Elabora guións para
organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves.
LGB1.9.2. 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.
LGB1.9.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias do nivel formal nas prácticas orais da 
lingua.

B1.10. Producir discursos breves e
comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou 
máis culto, sobre temas
da vida cotiá ou educativa

LGB1.10.1. Participa en conversas
informais nos que intercambia información e expresa a 
súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá 
indicacións ou instrucións sinxelas.
LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións 
da vida cotiá que implique solicitar unha información ou 
un servizo.
LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as 
regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á 
situación comunicativa.

B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e 
as normas do uso lingüístico para resolver 
problemas
de comprensión

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o
contido dun texto en resumos e
esquemas que estruturan visualmente as ideas.
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a 
partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa 
dicionarios para contextualizar as acepcións.
LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e 
comprende a relación existente entre elas.
LGB2.1.4. Relaciona a  información explícita e implícita 
dun escrito en función do contexto.ón existente entre 
elas.

B2.2. Comprender e interpretar textos propios da 
vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes.

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis 
relevante de textos propios da vida cotiá e das relacións
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes.
LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 9 DE 45 CENTRO: IES VIRXE DO MAR
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA



situacións da vida cotiá.
LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de  
convivencia, regras de xogos, correspondencia escolar.

B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel 
ou dixital, textos propios dos medios de 
comunicación
(noticias).

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos 
medios de comunicación (noticias).
LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos 
propios dos medios de comunicación: portadas e 
titulares.

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel 
ou dixital, textos propios da vida educativa, 
especialmente,
os instrutivos e expositivos:
webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da 
vida educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias.

B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas
bibliotecas, nas
TIC e outras fontes e integrar os coñecementos 
adquiridos non proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma,
diversas fontes de información e integra os 
coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e 
escritos.
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios 
impresos ou en versión dixital.
LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así 
como as bibliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e
vídeos de xeito autónomo.

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica 
ante a lectura que permita identificar usos 
lingüísticos
discriminatorios e manifestar posturas
de acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes
expresadas.

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos 
e evita usos lingüísticos discriminatorios.
LGB2.6.2. Identifica e expresa
posturas de acordo e desacordo
sobre aspectos parciais ou globais dun texto.
LGB2.6.3. Elabora a súa propia
interpretación sobre o significado dun texto.
LGB2.6.4. Respecta as opinións
dos demais.

B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo
adecuados á situación comunicativa e á súa 
función.

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados (interpreta os signos de puntuación).
LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a 
voz. 

B2.8. Usar procedementos de planificación e 
revisión para conseguir a adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección dos contidos 
nas relacións internas e externas do texto

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as 
ideas e estruturar o texto.
LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro 
formal e educativo.
LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos 
de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias 
internas de tipo léxico e os conectores).
LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en 
relación coa organización oracional e coa forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das 
ideas expresadas).
LGB2.8.5. Revisa e reescribe o
texto con respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas.
LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC:
procesadores de texto, programas de presentación,
dicionarios electrónicos e correctores.
LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos 
textuais e paratextuais: ilustracións e gráficos.
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B2.9. Producir, en formato papel ou
dixital, textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en foros

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das 
relacións persoais: diarios, cartas persoais, avisos, 
solicitudes e participación en
foros.

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes
de tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias
curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en formato
papel ou dixital, textos de carácter educativo: 
cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións
e explicacións sobre contidos das materias curriculares.

B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou 
dixital, textos de
distinta tipoloxía, fundamentalmente,
narracións e descricións

LGB2.12.1. Produce, en formato
papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun
modelo, fundamentalmente,
narrativos e descritivos.

B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e 
mellorar os escritos:
procesadores de texto, programas
de presentación e dicionarios electrónicos

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas 
TIC: procesadores de texto, programas de 
presentación,
dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e
revisar e mellorar os escritos.

B3.1. Recoñecer, explicar e usar
léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario
amplo e preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación comunicativa.

B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os 
fonemas propios da lingua galega

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou 
calquera outra fonte de consulta, en papel ou en 
soporte
electrónico, para resolver dúbidas
e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes 
soportes, e noutras obras de consulta.

B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que 
regulan os textos orais e escritos

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais 
ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo 
ás normas

B3.5. Aplicar e valorar as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas 
e morfolóxicas da lingua galega

B3.6. Analizar e usar correctamente
a puntuación, de acordo coa cohesión textual.

LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación 
para a cohesión textual.

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e 
verbos e da súa caracterización
morfolóxica para mellorar a comprensión e 
produción textuais.

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente 
substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos.

B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de 
espazo, oposición e contraste, así como os 
mecanismos
gramaticais e léxicos de cohesión
interna.

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores 
de espazo, oposición, contraste, así como os 
mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna 
que lle proporcionan cohesión a un texto.
LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a 
cohesión interna.

B3.9. Coñecer os compoñentes
sintácticos para elaborar enunciados, orais e 
escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de
maneira axeitada e correcta atendendo aos 
compoñentes sintácticos.

B3.10. Aplicar progresivamente o LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
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coñecemento e o uso das estratexias
de autoavaliación e a aceptación do erro como 
parte do proceso de aprendizaxe.

escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo. 
Apreciar o plurilingüismo como expresión
da riqueza cultural da humanidade
e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas 
que a integran

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se 
constrúen todos os saberes e como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través 
da identificación de elementos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 
LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, 
minoritarias e minorizadas e aplica estes conceptos ao 
caso galego.
LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e 
valora a súa existencia como un elemento de riqueza 
cultural.
LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia 
coa comunidade lusófona e coñece os territorios que a 
integran.

B4.2. Describir e analizar a situación
sociolingüística de Galicia atendendo á presenza 
da lingua
galega no contorno

LGB4.2.1. Describe a situación
sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu 
contorno (concello e comarca), compáraa coa situación 
doutros contextos e analiza as diferenzas.
LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos

B4.3. Coñecer as principais iniciativas
normalizadoras no ámbito educativo,
adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego 
e asumir a importancia da contribución individual 
no desenvolvemento da lingua galega.

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega.

B4.4. Describir a situación legal das linguas do 
Estado español

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización 
do galego e a súa promoción no ámbito educativo e 
local.

B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e 
analiza a presenza de prexuízos de carácter estético e 
socioeconómico cara ao galego na súa práctica 
lingüística e na do seu contorno

B5.1. Ler con regularidade obras
literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra 
axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa 
propia experiencia e outros coñecementos
adquiridos e valorar o uso dos elementos propios 
de cada xénero literario, o punto de vista 
empregado e o uso estético da linguaxe.

LGLB5.1.1. Le con regularidade
obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha 
opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia 
e outros coñecementos adquiridos.
LGLB5.1.2. Describe o uso dos
elementos propios de cada xénero literario, o punto de 
vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos
literarios.

B5.2. Ler expresiva e comprensivamente
e facer audicións de poemas recitados ou 
cantados, determinar o tema principal, a estrutura
xeral e pór de relevo os principais recursos 
estilísticos

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai 
audicións de poemas recitados ou cantados, determina 
o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os 
principais recursos estilísticos.

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente
textos narrativos breves, localizando e 
describindo os elementos estruturais e formais 
máis
salientables: punto de vista, tempo,
espazo e personaxes principais

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves, localiza e describe os elementos 
estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais.
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B5.6. Analizar textos literarios, de maneira 
guiada, identificar os trazos dos subxéneros e a 
funcionalidade dos recursos retóricos.

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, 
identifica os trazos dos subxéneros e a funcionalidade 
dos recursos retóricos.

B5.7. Escribir textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos
literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e 
dos recursos retóricos traballados na aula

B5.9. Servirse, seguindo unhas
pautas orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para 
a realización de traballos e cita axeitada destes

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo
unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
realización de traballos e cita axeitada destes.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na situación de confinamento modificáronse os procedementos de 
avaliación para adaptalos á nova realidade do marco de aprendizaxe.

• Intervencións na aula virtual: foros, chats, mensaxería...
• Entrega de tarefas a través da aula virtual: en liña, arquivos anexos,

cuestionarios, presentacións.
• Entrega de textos a través de classroom e correo electrónico
• Probas telemáticas específicas 
• Participación en foros de lectura

Instrumentos:
• Observación e rexistro das intervencións na aula virtual.
• Actividades presentadas na aula virtual.
• Actividades pesentadas por correo electrónico ou classroom.
• Foros de lectura
• Rúbricas de avaliación.
• Probas escritas telemáticas: cuestionarios, terefas en liña, achega de

arquivos...
• Probas específicas telemáticas.

Cualificación
final

Ao  alumnado  que  na  2ª  avaliación  (1ª  para  o  grupo  A,  que  non  foi
cualificado na 2ª avaliación) acadou unha nota igual ou superior a 4 puntos,
engádenselle  ata un máximo de 2 puntos por  entrega satisfactoria  das
tarefas encomendadas polo profesorado. Se a entrega satisfactoria acadou
o  80% das  mesmas,  a  suba  será  de 2  puntos,  podéndose reservar  0,7
puntos á lectura de obras encomendadas polo profesorado. Se a entrega
satisfactoria acada entre o 50% e o 80% das tarefas encomendadas, a suba
será de 1 punto, podéndose reservar tamén 0,7 puntos á lectura de obras
recomendadas polo profesorado.
O  alumnado  que  na  2ª  avaliación  (1ª  para  o  grupo  A)  obtivo  unha
cualificación  de  3  puntos  ou menos deberá  presentarse  a  unha  proba
telemática  específica  e  sincronizada.  Nela  presentaranse  tarefas  de  tipo
competencial  traballadas na clase presencial  e reforzadas no periodo da
corentena,  que  o  alumnado deberá  resolver.  A cualificación  desta  proba
suporá o  60% da cualificación na avaliación Ordinaria, correspondendo o
40% restante ao traballo entregado satisfactoriamente no terceiro trimestre.
Os criterios para sumar esa puntuación serán os anotados para o alumnado
que xa tiña 4 ou máis puntos na 2ª avaliación (1ª se forma parte do grupo
A).

Proba
extraordinaria de

setembro 

O alumnado con avaliación negativa na avaliación Ordinaria deberá 
presentarse a unha proba extraordinaria en setembro. Será presencial ou 
telemática (se as autoridades sanitarias o aconselleren) e versará sobre a 
materia traballada na aula presencial durante os dous primeiros trimestres 
do curso. O alumnado que acade 5 puntos considerarase que ten superada 
a materia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 14 DE 45 CENTRO: IES VIRXE DO MAR
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA



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

Actividades

Na 3ª avaliación  refórzase a materia traballada na aula presencial
durante  os  dous  primeiros  trimestres.  Priorízanse  as  tarefas
competenciais  (partindo  dun  estímulo  abórdase  a  comprensión,
expresión,  gramática  en contexto,...)  aínda  que  tamén pode haber
algunha  tarefa  de  aprendizaxe  “mecánica”,  principalmente
relacionada  con  aspectos  ortográficos  e  gramaticais.  Trátase  de
actividades de repaso e recuperación.
Seguindo  a  Programación,  tamén  se  poden  solicitar  as  lecturas
previstas para a 3ª avaliación (cómpre, nese caso, facilitar enlace e
asesoría sobre unha plataforma de préstamo gratuíto dixital (galiciale)
O  alumnado  do  grupo  A  entregará  na  aula  virtual  o  enlace  da
presentación creada en grupo xa na 2ª avaliación pero non avaliada
pola situación de confinamento.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A comezos de cada semana o profesorado envía as tarefas que se
traballarán  nese  período.  Danse indicacións claras  e  precisas  para
evitar desconcerto e despistes no alumnado.
Cada grupo ten 1 sesión semanal  de “atención directa”  na que se
poden aclarar e resolver dúbidas. O alumnado que utiliza a aula virual
dispón  de  distintos  foros,  chats  e  mensaxería  interna  para
comunicarse  coa  profesora  en  calquera  momento  os  7  días  da
semana.  O  resto  do  alumnado,  que  utiliza  Calassroom,  dispón  do
correo electrónico do profesor para a masma finalidade.

Materiais e recursos

Aula virtual de Lingua 2º ESO: aloxa todos os materiais necesarios
para resolver todo o curso, de aí que xa nas clases presenciais fose o
referente para o alumnado do  grupo A (libro de texto, solucionatio,
módulos con tarefas para reforzar a competencia lingüística,  dixital,
aprender  a  aprender,  social,...enlaces  externos  a  páxinas
especializadas  na  aprendizaxe  de  técnicas  de  estudo,  enlace  e
indicacións para solicitar libros en galiciale...) O alumnado dos grupos
B e C que están exentos de Francés e cursan Reforzo en competencia
lingüística tamén traballa nesta plataforma (unicamente as tarefas de
Reforzo)
Servizo de videoconferencias Meet...  
Google  Drive:  para  almacenar  presentacións  xa  creadas  na  2ª
avaliación (grupo A) e avaliadas no confinamento
O  alumnado  dos  grupos  B  e  C utilizan  Classroom  e  correo
electrónico como  repositorio  de  tarefas.  O  profesor  deixa  en
classroom as actividades, que lle son enviadas e a través desta canle
ou  do  correo  electrónico  devolve  as  correccións  ao  alumnado.  Os
principais materiais son o libro de texto e textos de distinta tipoloxía
entregados polo profesor vía classroom.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
da aula virtual, mandando mensaxe específica polo “Foro de novas” 
(alumnado do grupo A) e a través do correo electrónio o alumnado 
dos grupos B e C

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com

3º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliacióm Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, o datos relevantes de
textos orais dos medios de comunicación 
audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa e a estrutura de textos orais 
propios dos medios de comunicación audiovisual 
(entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a 
información relevante a esquemas ou resumos.

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en 
textos orais dos medios de comunicación, 
analizar criticamente os seus contidos e 
interpretar as connotacións e mensaxes 
discriminatorias implícitas.

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as 
secundarias e identifica a intención comunicativa de 
programas de carácter informativo: noticias, reportaxes 
e crónicas.
LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en 
diferentes medios de comunicación e extrae conclusións
a partir das coincidencias e diferenzas atopadas.
LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e 
discriminacións.

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais expositivos e argumentativos.

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias 
dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou 
informal, producido na variante estándar ou en calquera 
das variedades dialectais.
LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos 
textos.
LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos.

B1.4. Comprender textos orais expositivos e 
argumentativos utilizados no ámbito académico 
(presentacións, relatorios e intervencións en 
mesas redondas) e identificar as ideas principais
e secundarias, o propósito comunicativo implícito
ou explícito, e diferenciar as explicacións dos 
argumentos.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e 
os argumentos dos debates, relatorios e mesas 
redondas dentro do ámbito académico e elabora un 
esquema ou resumo.
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou en contra.

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas 
intervencións orais propias e alleas da actividade
académica, tanto espontáneas como 
planificadas.

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral (intervén na quenda que
lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e 
rexeita a linguaxe discriminatoria).
LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o
significado dos trazos máis característicos da linguaxe 
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non verbal.

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha 
fonética galega correcta e actitude crítica ante os
prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega 
correcta, recoñece os erros de produción oral propia e 
allea a partir da práctica habitual de autovaliación e 
propón solucións para melloralas.
LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos 
que se poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua 
galega.
LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea 
como a variedade habitual do seu contexto.

B1.7. Participar activamente en situación propias
do ámbito académico e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de opinión.

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou 
coloquios, respecta as regras de interacción, 
intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e 
respecta as dos demais.
LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás 
instrucións do moderador nos debates e coloquios.
LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas.
LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, 
xesticula de xeito adecuado, escoita activamente os 
demais e usa fórmulas de saúdo e despedida.

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para realizar exposicións 
orais planificadas.

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais 
para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás 
súas producións.
LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas 
presentacións máis claras e atractivas visualmente.

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan 
a lectura comprensiva e crítica de textos.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos 
textos: subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da
información: táboas, cadros, gráficos e mapas 
conceptuais.
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do 
rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario.
LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita 
dun escrito en función do contexto.

B2.4. Comprender e interpretar textos de 
carácter académico, especialmente os 
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs 
educativas e outros materiais de consulta.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do 
ámbito académico, especialmente os expositivos e 
explicativos elaborados a partir da información obtida 
nas bibliotecas.
LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e 
especializadas (monográficos e webs temáticas) para 
ampliar a información e mellorar o coñecemento da 
mensaxe.
LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información 
que aparece en diagramas, gráficas e mapas 
conceptuais.

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar 
os patróns fonéticos do galego.

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a 
fidelidade ao texto.
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego 
(fonética sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o
ritmo axeitado á lectura do texto.

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos
propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e intervencións 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos 
da vida cotiá ou das relación sociais, segundo os 
modelos propostos na aula: convocatorias, actas de 
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en foros. reunións e intervencións en foros.

B2.12. Planificar producir e revisar textos con 
adecuación, coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas
e tipográficas.

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en 
función do tipo de texto e da situación comunicativa para
redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.
LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, 
árbores ou mapas conceptuais para planificar e 
organizar os seu escritos.
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos 
soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.
LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en 
función da situación comunicativa e do ámbito de uso.
LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos 
para alcanzar a coherencia e cohesión interna 
(conectores e tratamento de formas verbais).
LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para 
resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e 
de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 
gramaticais).

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos,
mellorar a presentación e corrixir as producións 
escritas.

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e 
correctores ortográficos) para organizar os contidos, 
mellorar a presentación e facilitar a corrección dos 
textos escritos.

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
temático e da fraseoloxía.

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas
en contextos comunicativos de uso formal da lingua.

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas
categorías gramaticais na elaboración de textos 
escritos e orais.

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das distintas categorías 
gramaticais.
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das 
categorías gramaticais relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual.

B.3.6. Aplicar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as
normas gramaticais. 

B.3.7. Analizar e usar correctamente a 
puntuación.

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.

B.3.10. Sintetizar o contido e identificar a 
estrutura de textos. Elaborar producións propias 
segundo estes parámetros. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os 
parámetros anteriores.

B.3.11. Comprender o sentido global e a 
intención comunicativa de textos orais e escritos.

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e 
escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece
a postura de cada emisor.

B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de identidade dun
pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión 
da riqueza cultural da humanidade e coñecer a 
importancia da lusofonía e incorporar 
ferramentas en rede desta comunidade cultural. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
amósase capaz de explicar a súa postura.
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica
estes termos de forma axeitada á realidade galega.
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura.
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa 
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familia lingüística.

B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á presenza
da lingua galega.

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística
de Galicia.

B4.4. Recoñecer os principias elementos na 
orixe e formación da lingua galega, así como 
identificar as causas e consecuencias dos feitos 
máis relevantes da historia social da lingua 
desde os seus inicios ata 1916.

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata
1916.
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916.
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916.
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata
1916.

B4.5. Describir a situación sociolingüística e 
legal das linguas do Estado español.

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica 
que regula a utilización do galego e a súa promoción.

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación persoal en relación a eles.

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e 
analiza a presenza de prexuízos de carácter 
sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno.

B4.7. Identificar e clasificar as variantes 
diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua galega, valorala 
como variante unificadora e apreciar a variante 
diatópica propia.

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas 
do galego.
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da
lingua galega e valóraa como variante unificadora.
LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona.

B5.5. Consultar fontes básicas de información e 
familiarizarse cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destas.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para
a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das
TIC para a realización de traballos sinxelos e cita 
axeitada destes.

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de 
intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula co fin de desenvolver o 
gusto pola escrita e a capacidade de expresión 
dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención 
literaria partindo das características dos traballados na 
aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como 
instrumento de comunicación capaz de analizar e 
regular os sentimentos e xuízos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na situación de confinamento modificáronse os procedementos de 
avaliación para adaptalos á nova realidade do marco de aprendizaxe.

• Intervencións  na  plataforma virtual  empregada,  Google  Classroom:
taboleiro de clase, mensaxaría privada, servizo de videoconferencias
Meet...  

• Entrega de tarefas a través de Google Classroom: en liña, arquivos
anexos, cuestionarios

• Probas/Actividades telemáticas específicas (quizzizz, por exemplo) 

Instrumentos:
• Observación e rexistro das intervencións en Google Classroom.
• Actividades entregadas na plataforma virtual.
• Realización de actividades en servizos web (quizzizz)

Cualificación
final

Ao alumnado que na 2ª avaliación acadou unha nota igual ou superior a 4 
puntos, engádenselle ata un máximo de 2 puntos por entrega satisfactoria 
das tarefas encomendadas polo profesor. Se a entrega satisfactoria acadou 
o 80% das mesmas, a suba será de 2 puntos. Se a entrega satisfactoria 
comprende entre o 50% e o 80% das tarefas encomendadas, a suba será 
de 1 punto. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Os correspondentes a 2º ESO

Criterios de cualificación:
Realización das tarefas encomendadas
Avaliación positiva do curso actual

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Fichas trimestrais de actividades
Observación da evolución no curso actual
Entrega das tarefas na plataforma virtual 

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

Actividades

As actividades que se levarán a cabo no terceiro trimestre procurarán
reforzar  os  contidos  explicados  e  traballados  durante  os  dous
primeiros, tratando de afianzar as competencias  clave. Tratarase de
combinar  actividades  de  coñecemento  da  lingua,  de  repaso  de
contidos curriculares, con outras máis creativas, que buscan traballar,
dentro da competencia lingüística, a expresión oral e escrita. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Despois  de  varias  semanas  de  traballo  a  distancia  puidemos
comprobar  que  todos  os  alumnos  poden  conectarse  a  Classroom,
salvo momentos puntuais  por  cuestións técnicas ou de conciliación
familiar.  Todo o  alumnado está a conectarse tanto á plataforma de
aprendizaxe  como  ás  videoconferencias  programadas  (unha  hora
semanal con cada grupo). Aquel alumnado con menos competencia
tecnolóxica recibe unha atención máis personalizada e dispón dunha
maior flexibilidade para desenvolver o seu traballo.
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Materiais e recursos

Libro de texto
Google Classroom e Meet
Material dispoñible na Rede
Plataformas e servizos web (quizzizz...)

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
do correo electrónico

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com

4º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar a intención comunicativa
implícita e explícita, o tema, a idea principal e as
secundarias,
a tese e os argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación
audiovisual

LGB1.1.1. Comprende o sentido
global de textos orais dos medios de comunicación 
audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os 
argumentos de noticias debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a intención comunicativa 
do/da falante
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as 
mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as 
secundarias.
LGB1.1.3. Analiza criticamente
tanto a forma como o contido de
noticias, debates e procedentes
dos medios de comunicación e recoñece a validez dos 
argumentos.

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos 
e publicitarios, diferenciar neles información, 
opinión e persuasión.

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais e identifica as estratexias de
enfatización.
LGB1.2.2. Analiza os elementos
verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 
no plano morfosintáctico (condensación, concisión e 
economía) e no plano léxico-semántico (léxico 
connotativo,
simbólico e atractivo para o receptor)
LGB1.2.3. Analiza os elementos
non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o 
son (diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios 
ou outro tipo de comunicacións orais.

B1.3. Comprender e interpretar textos orais 
expositivos e argumentativos utilizados no 
ámbito educativo (presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas).

LGB1.3.1. Identifica a intención
comunicativa, a tese e os  argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas do ámbito educativo e 
elabora un esquema ou resumo.
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 21 DE 45 CENTRO: IES VIRXE DO MAR
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

https://larapeta.wordpress.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvirxedomar/


manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou 
postura.

B1.4. Comprender, interpretar e valorar 
diferentes tipos de discursos orais.

LGB1.4.1. Identifica a intención
comunicativa, a idea principal e as secundarias, de 
calquera texto oral, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais.

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 
coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, 
así como normas de cortesía nas intervencións 
orais propias da actividade educativa, tanto 
espontáneas como planificadas

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.
LGB1.5.2. Coñece e aplica as
normas que rexen a cortesía na
comunicación oral e respecta as
opinións alleas.
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo),
así como o autocontrol das emocións ao falar en público.

B1.6. Participar oralmente cunha
fonética e prosodia correcta, valorar esta 
pronuncia e amosar unha actitude crítica ante 
os prexuízos que se poidan asociar a ela.

LGB1.6.1. Recoñece a emisión
dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 
produción oral allea e produce discursos orais que 
respectan as regras prosódicas e fonéticas da lingua 
galega.
LGB1.6.2. Recoñece e rexeita
argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á
pronuncia propia da lingua galega.
LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e 
asúmea como a variedade habitual do seu contexto

B1.7. Producir textos orais, en
intervencións espontáneas, adecuadas á 
situación e á intención comunicativa desexada, 
con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación
do pronome átono, as como a fonética galega (pronuncia
das sete vogais, n velar e fonema
fricativo palatal xordo).
LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e 
fraseoloxía adecuada.
LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas
un léxico rico e variado.

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e 
claras de traballos e
de informacións de actualidade, coa axuda das 
TIC

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, 
revisa os borradores e esquemas progresivamente, de 
evitalos.
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical.
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa.
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como o autocontrol das emocións 
ao falar en público.
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LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

B1.12. Participar en interaccións sobre temas de
interese persoal, ou social ou asuntos da vida 
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que 
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas informais.

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que 
faciliten a lectura comprensiva e crítica dos 
textos.

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a 
análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas
conceptuais).
LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios 
(gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e 
outras fontes de documentación) para solucionar 
problemas de comprensión.
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun
texto.
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de 
contidos explícitos e implícitos.
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do 
rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso.

B2.2. Comprender e interpretar textos escritos 
propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito 
laboral, administrativo e comercial.

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e 
os subtemas de escritos propios da vida cotiá 
relacionados co ámbito laboral, administrativo e 
comercial.
LGB2 2.2. Comprende, interpreta  valora textos propios 
da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: laboral 
(currículo, carta de presentación, ficha de contratación en
empresas e redes sociais de procura de emprego, 
contrato, nómina e vida laboral), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso 
administrativo de reclamación).

B2.3. Comprender e interpretar
textos relacionados co ámbito educativo,
tanto materiais de consulta (dicionarios,  
glosarios, enciclopedias,
etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en internet

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e 
recursos de temas especializados en internet.
LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, 
diagramas.

B2.4. Comprender e interpretar textos 
argumentativos

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa 
de textos argumentativos.
LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir 
dos argumentos expresados nun texto.

B2.5. Comprende e interpreta textos
xornalísticos de opinión: carta ao director, 
editorial, columna e artigo
de opinión

LGB2.5.1. Diferencia os trazos
característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta 
ao director, editorial, columna e artigo de opinión.
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto 
xornalístico e distingue entre información, opinión e 
persuasión.

B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación.

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes 
explícitas e implícitas que transmiten os textos 
publicitarios dos medios de comunicación (anuncios).
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as 
mensaxes persuasivas que proveñen dos medios de 
comunicación.
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B2.7. Identificar os usos lingüísticos que 
conteñan prexuízos ou
mensaxes discriminatorias

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os
usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias.
LGB2.7.2. Detecta prexuízos e
mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de 
medios de comunicación con especial atención á 
publicidade.

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta 
das bibliotecas e doutras fontes de información 
impresa ou en  formato dixital.

LGB2.8.1. Selecciona contidos,
analiza información e extrae conclusións a partir da 
consulta de materiais en distintos soportes.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos 
adquiridos nos seus escritos.

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas
para producir escritos adecuados, coherentes e 
ben cohesionados desde o punto de
vista comunicativo (planificación, organización, 
redacción e revisión

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para 
organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e
mapas conceptuais.
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da 
tipoloxía textual e do acto comunicativo.
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos
de cohesión.
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas 
ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) 
para aplicalas correctamente.
LGB2.9.5. Revisa o texto para
comprobar que a organización dos contidos do texto é 
correcta e que non se cometen erros ortográficos, 
gramaticais, de formato ou de presentación.

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar 
a presentación dos escritos, para difundir os 
textos
propios, coñecer outros alleos e intercambiar
opinións

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: 
corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios
en liña e outras páxinas especializadas no estudo da 
lingua galega.
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a 
presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, atendendo a 
cada unha das funcionalidades de cada elemento: 
encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc.
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de 
textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións

B2.11. Producir, respectando as
súas características formais e de contido, textos
propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos
tanto en formato papel como dixital:
laborais, administrativos e comerciais.

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características
formais e de contido, e en soporte tanto impreso como 
dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a 
distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de 
presentación, ficha de contratación en empresas e redes 
sociais de procura de emprego), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e comercial 
(carta comercial, carta de reclamación e impreso 
administrativo de reclamación).

B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital 
textos argumentativos,
redactados a partir da información obtida de 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos
argumentativos, redactados a partir da información 
obtida de distintas fontes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 24 DE 45 CENTRO: IES VIRXE DO MAR
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA



distintas fontes LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto 
argumentativo propio a partir dun tema dado sen 
documentación previa.
LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto de 
partida.

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
preciso de diferentes categorías gramaticais, así
como da fraseoloxía.

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e 
preciso de diferentes categorías gramaticais.
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa 
da lingua galega nas súas producións orais e escritas.

B3.2. Recoñecer e usar correctamente
as formas verbais e as perífrases verbais da 
lingua galega.

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e 
distingue os diversos tipos.

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua 
galega

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da
lingua galega, con especial atención á entoación, ás 
vogais de grao medio e ao n velar

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras 
fontes de consulta,
tanto en papel como en soporte
electrónico, para resolver dúbidas,
para progresar na aprendizaxe autónoma e para
enriquecer o propio vocabulario.

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes
de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre cuestións de uso (semántico e 
sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para 
progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu
vocabulario.

3.6. Aplica e valora as normas
ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega nos discursos orais e 
escritos.
LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das 
normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

B3.7. Analizar e usar correctamente
a puntuación, de acordo coa cohesión
sintáctica.

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de 
acordo coa cohesión sintáctica.

B3.10. Identifica adecuadamente
en textos alleos e propios a estrutura,
a construción e xustificación dos
parágrafos, a vinculación e progresión 
temáticas, e elabora textos de
acordo con estes parámetros.

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas.
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en 
parágrafos de textos propios e alleos.
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos 
propios e alleos.
LGB3.10.4. Elabora textos  cunha estrutura apropiada, 
divididos en parágrafos e empregando os mecanismos 
de progresión temática.

B3.11. Identificar e explicar os trazos que 
permiten diferenciar e clasificar os xéneros 
textuais, especialmente
os argumentativos.

LGB3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, 
especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas 
producións propias.
LGB3.11.2. Recoñece nun  exto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedementos 
lingüísticos para a expresión da subxectividade.

B3.12. Xustifica a adecuación dos  textos, en 
función do contexto, do tema e do xénero e 
elabora producións
propias cunha adecuación
apropiada

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en 
función do contexto, do tema e do xénero textual.
LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 
adecuación
apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.

B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de identidade 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación 
interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
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dun pobo, apreciar o plurilingüismo como 
expresión da riqueza cultural da humanidade e 
coñecer e describir o papel da lusofonía nas 
linguas no mundo do século XX.

argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a 
súa postura.
LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso propio a súa 
postura.   
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia 
dentro das linguas do mundo no século XXI.
LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en portugués (buscadores, 
enciclopedias e portais de noticias).

B4.2. Describir e analizar a situación
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua
galega nos principais ámbitos e
contextos sociais e privados así como ás 
tendencias de evolución

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística.
LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos a situación galega actual.
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os seus 
coñecementos sociolingüísticos.
LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de 
Galicia e emprega a terminoloxía apropiada.
LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua 
galega a partir da situación sociolingüística actual.

B4.3. Identificar os elementos do
proceso normalizador e adquirir vínculos 
positivos cara ao seu uso asumindo a 
importancia da contribución individual no 
desenvolvemento
da lingua galega.

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización 
e argumenta axeitadamente a necesidade de continuar 
con este proceso
na lingua galega.
LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e 
explica axeitadamente cada fenómeno.
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e 
socialmente á normalización da lingua galega.
LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores 
en  Galicia e valora a súa importancia.

B4.4. Recoñecer os principais elementos de 
evolución da lingua
galega, así como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes da 
súa historia social, e sinalar as distintas etapas 
desde 1916.

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da 
evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade.
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde 1916 e elabora 
textos expositivos sobre as diferentes etapas.
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes
da historia social da lingua galega desde 1916.
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916.
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relacionados coa 
historia social da lingua galega desde 1916.

B4.5. Describir a situación sociolingüística e 
legal das linguas de
España

LGB4.5.1. 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.

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e 
analizar a situación
persoal en relación a eles.

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a 
calquera
lingua e especialmente á galega e rebáteos cunha 
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argumentación axeitada.
LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, 
detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos 
argumentadamente

B4.7. Recoñecer e valorar os principais 
fenómenos que caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua
galega e da función da lingua estándar.

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que 
caracterizan as variedades xeográficas da lingua galega.
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega.
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade 
unificadora.
LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua 
galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural e 
rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a 
variación diatópica.
LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e describe o influxo da 
situación sociolingüística nelas

B5.1. Identificar e comprender os distintos 
períodos e xeracións da literatura galega de 
1916 ata a actualidade.

LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións 
da literatura galega de 1916 ata a actualidade.
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais trazos 
característicos.

B5.5. Consultar fontes de información
variadas e recursos das TIC para a realización 
de traballos e cita axeitada destes

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para
a realización de traballos e cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC 
para a realización de traballos e cita axeitada destes.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Intervencións  na  plataforma virtual  empregada:  Google  Classroom:

taboleiro de clase, mensaxaría privada. 
• Entrega de tarefas a través de Google Classroom: en liña, arquivos

anexos, cuestionarios
• Probas/Actividades telemáticas específicas 

Instrumentos:
 Observación e rexistro das intervencións en Google Classroom.
 Actividades entregadas na plataforma Classroom e correo electrónico.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Ao alumnado que na 2ª avaliación acadou unha nota igual ou superior a 4 
puntos, engádenselle ata un máximo de 2 puntos por entrega satisfactoria 
das tarefas encomendadas polo profesor. Se a entrega satisfactoria acadou 
o 80% das mesmas, a suba será de 2 puntos. Se a entrega satisfactoria 
comprende entre o 50% e o 80% das tarefas encomendadas, a suba será 
de 1 punto.
O alumnado que na 2ª avaliación obtivo unha cualificación de 3 puntos ou 
menos deberá presentarse a unha proba telemática específica e sincroniza-
da. 
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Nela presentaranse tarefas de tipo competencial traballadas na clase pre-
sencial e reforzadas no periodo da corentena que o alumnado deberá resol-
ver. 
A cualificación desta proba suporá o 60% da cualificación da avaliación Or-
dinaria, correspondendo o 40% restante ao traballo entregado satisfactoria-
mente no terceiro trimestre. Os criterios para sumar esa puntuación serán 
os anotados para o alumnado que xa tiña 4 ou máis puntos na 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O alumnado que obteña avaliación negativa na avaliación Ordinaria 
deberá presentarse a unha proba extraordinaria en setembro. Será 
presencial ou telemática (se as autoridades sanitarias o aconselleren) e 
versará sobre a materia traballada na aula presencial durante os dous 
primeiros trimestres do curso. O alumnado que acade 5 puntos 
considerarase que ten superada a materia.

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

Actividades

Actividades de repaso e recuperación sobre a materia vista nas dúas
avaliacións do presente curso 2019-2020. A ampliación de materia e
actividades  foi  pequena  e  puntual  e  destina  tan  só  a  un  mellor
asentamento competencial sobre o repaso que se estivo a realizar. De
entre  todas  as  competencias  clave  tentouse  incidir,  especialmente,
nas de comunicación lingüística, dixital, aprender a aprender, sentido
da  iniciativa,  social  e  cívica  e  conciencia  e  expresión  cultural.  O
principio  esencial  foi  poñer  en  práctica,  dentro  das  limitacións  da
circunstancia  dunha  pandemia,  unha  metodoloxía  didáctica
comunucativa,  inclusiva,  activa  e  participativa,  dirixida,  pois,  á
consecución dos obxectivos e das devanditas competencias clave.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A  relación  académica  co  alumnado  realizouse  por  medio  da
ferramenta telemática Classroom e o correo electrónico corporativo do
centro iesvirxedomar.gal. Todas as semanas propuxéronse diferentes
tarefas  que,  logo  da  súa  devolución  por  parte  do  alumnado  foron
corrixidas e comentadas con eles e elas. Con cada grupo mantívose
operativa unha hora semanal de atención para a resolución puntual
de dúbidas.

Materiais e recursos

Libro de texto, documentos e textos diversos (literarios, xornalísticos)
para o traballo de comprensión lectora, comentario crítico e madureza
de  estrutura  textual:  adecuación,  coherencia  e  cohesión;  estrutura
descriva e narrativa...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
do correo electrónico

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com
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1º BACHARELATO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes 
tipos de discursos orais e audiovisuais.

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal, producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades dialectais.
LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais.
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distinta natureza.

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo e argumentativo sobre 
temas especializados (conferencias, clases, 
charlas, presentacións e videoconferencias).

LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde 
preguntas concretas relativas á comprensión de textos
orais.
LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación, charla ou conferencia.
LGB1.2.3. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral sobre 
un tema especializado propio do ámbito académico ou
de divulgación científica e cultural.
LGB1.2.4. Escoita de maneira activa, toma notas e 
formula preguntas coa intención de aclarar ou ampliar 
ideas que se desprenden da exposición oral.

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais e audiovisuais dos medios de comunicación 
(entrevistas, documentais, series e películas).

LGB1.3.1. Recoñece a intención comunicativa, as 
ideas principais e relevantes de programas de radio e 
televisión (entrevistas, documentais, series e 
películas).
LGB1.3.2. Identifica as características propias dos 
principais xéneros informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación social.
LGB1.3.3. Analiza e explica os recursos verbais e non 
verbais.

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, 
para identificar os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao texto..

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 
LGB1.4.2. Coñece, valora e aplica as normas que 
rexen a cortesía na comunicación oral; respecta as 
quendas e as opinións alleas.
LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), 
a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do 
corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar 
en público.

B1.5. Realizar producións orais planificadas, 
relacionadas con algún contido do currículo ou 
tema de actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia, 
cohesión, corrección, coa axuda das TIC así como
de elementos non verbais e con control das 
emocións ao falar en público.

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce 
discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e 
revisa os borradores e esquemas.
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical.
LGB1.5.4. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa. 
LGB1.5.5. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas,
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ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público.
LGB1.5.6. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e 
elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un 
tema especializado de textos do ámbito académico
ou de divulgación científica e cultural.

LGB1.6.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical.
LGB1.6.2. Emprega léxico preciso e especializado e 
evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.
LGB1.6.3. Emprega recursos verbais e non verbais en 
textos expositivos.
LGB1.6.4. Adecúa o texto segundo a intención 
comunicativa, o tema e o xénero textual.

B1.7. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión 
e corrección.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e 
corrección.

B1.8. Participar activa e argumentadamente en 
debates nos que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade.

LGB1.8.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as 
contribucións das persoas interlocutoras.
LGB1.8.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opinións 
alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria.

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de 
interese persoal, ou social ou asuntos da vida 
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións 
que xorden na vida diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en conversas informais.

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer 
en exposicións orais propias e alleas as 
dificultades expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas 
as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada) e identifica 
interferencias lingüísticas e desviacións da norma.
LGB1.10.2. Deseña estratexias para mellorar e 
progresar de xeito autónomo.

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos 
lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para 
comprender, analizar e comentar o texto na súa 
integridade.

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, 
identifica o propósito comunicativo do/da autora e 
emite opinións e xuízos sobre a mensaxe.
LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e 
compón o esquema xerarquizado das ideas do texto.
LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais 
e dixitais para facilitar a comprensión e complementar 
a información do texto.

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas 
adecuadas á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia, cohesión, corrección 
gramatical e boa presentación. 

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus
textos de forma clara e ordenada.
LGB2.2.2. Identifica e describe as características 
lingüísticas dos distintos tipos de rexistro.
LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á 
situación comunicativa das súas producións.
LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión 
lingüística.
LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega.
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B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido 
de textos expositivos e argumentativos de tema 
especializado do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural.

LGB2.3.1. Identifica o tema e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural.
LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de 
carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito académico ou de 
divulgación científica e cultural.
LGB2.3.3. Sintetiza e distingue as ideas principais e as
secundarias de textos de carácter expositivo e 
argumentativo propios do ámbito académico.
LGB2.3.4. Analiza os recursos verbais e non verbais 
dos textos expositivos e argumentativos de tema 
especializado e valóraos en función da intención 
comunicativa do/da autor/a, do tema e do xénero 
textual.
LGB2.3.5. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección ortográfica e gramatical.
LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e 
evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos de 
carácter informativo ou de opinión.

LGB2.4.1. Comprende, produce e valora de forma 
crítica textos publicitarios e periodísticos de carácter 
informativo ou de opinión.
LGB2.4.2. Interpreta as mensaxes publicitarias e 
recoñece os elementos de persuasión dos anuncios.
LGB2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos 
lingüísticos discriminatorios dos textos publicitarios.

B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos 
narrativos pertencentes a distintos ámbitos de uso.

LGB2.7.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos narrativos.

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos 
argumentativos pertencentes a distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.8.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos argumentativos.

B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir 
textos dialogados pertencentes a distintos ámbitos 
de uso.

LGB2.9.1. Produce, identifica e analiza a intención 
comunicativa, a estrutura formal e de contido e as 
características lingüísticas dos textos dialogados.

B2.10. Planificar, producir e revisar textos de 
investigación a partir da información obtida en 
fontes impresas e dixitais e con axuda dos 
recursos que ofrecen as TIC.

LGB2.10.1. Consulta fontes dixitais, contrasta e 
selecciona a información relevante mediante fichas-
resumo.
LGB2.10.2. Planifica os escritos en función dunha orde
predefinida e revisa o proceso de escritura con axuda 
de ferramentas dixitais.
LGB2.10.3. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía.

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a 
capacidade de reflexión sobre a lingua que posúe 
o alumnado.

LGB3.1.1. Emprega os principais coñecementos de 
Lingüística Xeral para comprender e analizar textos 
alleos de distintos ámbitos e para producir, compor e 
revisar textos propios e de temáticas diversas 
vinculados á comunicación e á linguaxe.
LGB3.1.2. Describe os principais conceptos de 
Lingüística Xeral: comunicación, linguaxe, lingua, 
unidades lingüísticas, signo lingüístico e diversas 
disciplinas lingüísticas.
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B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros 
lingüísticos en función dos ámbitos sociais 
valorando a importancia de usar o rexistro 
axeitado a cada momento.

LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos
orais e escritos en función da intención comunicativa.
LGB3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro 
axeitado a cada situación comunicativa e aplícao nas 
súas producións orais e escritas.

B3.3. Producir textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección.

LGB3.3.1. Produce textos escritos ou orais de 
diferentes xéneros mostrando un correcto nivel de 
corrección gramatical, presentación, adecuación, 
coherencia, cohesión e corrección.

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos das categorías gramaticais 
substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e 
valores nos textos. 

LGB3.4.1. 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.

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
determinantes, explicando os seus usos e valores 
nos textos.

LGB3.5.1. 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.

B3.6. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do verbo e 
as perífrases verbais e explicar os seus usos e 
valores nos textos.

LGB3.6.1. 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 compoñentes.

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e 
usar nas producións propias orais e escritas os 
diferentes conectores textuais.

LGB3.7.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores que lle proporcionan cohesión a un texto.

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical do adverbio
e explicar os seus usos e valores nos textos.

LGB3.8.1. 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.

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos 
característicos da categoría gramatical dos 
pronomes e explicar os seus usos e valores nos 
textos.

LGB3.9.1. 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.

B.4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e 
determinar a situación do galego respecto a elas.

LGB4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e 
determina a situación do galego respecto a elas.

B.4.2. Describir a diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na Península Ibérica, 
determinar o papel da lusofonía, distinguir 
conceptos básicos de contacto de linguas e 
describir os fundamentos do ecolingüismo.

LGB4.2.1. Describe a diversidade lingüística no 
mundo, en Europa e na Península Ibérica.
LGB4.2.2. Determina o papel da lusofonía nas linguas 
do mundo no século XXI e a súa importancia cultural e
económica desde a perspectiva galega.
LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de 
multilingüismo, plurilingüismo, lingua minoritaria e 
lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia e 
describe os fundamentos do ecolingüismo.

B.4.3. Describir a historia da lingua do latín ao 
galego e distinguir os elementos constitutivos 
deste.

LGB4.3.1. Describe a romanización e o nacemento 
das linguas romances.
LGB4.3.2. Identifica e describe os diferentes 
elementos constitutivos do galego ao longo da historia 
(substrato, estrato e superestrato).

B.4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e citar exemplos, así como 
distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas 

LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e 
palabras patrimoniais e cita algún exemplo.
LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e 
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correctamente. utilízaas correctamente.

B.4.5. Identificar e describir as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo, o seu 
contexto e identificalo en textos.

LGB4.5.1. Identifica e describe as características 
lingüísticas fundamentais do galego antigo.
LGB4.5.2. Describir o contexto histórico e cultural do 
galego antigo así como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.5.3. Identifica o galego antigo en documentos 
non literarios e literarios.

B.4.6. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII 
e XVIII), describir o seu contexto e identificalo en 
textos.

LGB4.6.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describe o seu contexto e identifícao en textos.
LGB4.6.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego medio así como a súa situación 
sociolingüística.
LGB4.6.3. Analiza a repercusión desta etapa de 
dialectalización da lingua no desenvolvemento 
posterior do galego.
LGB4.6.4. Identifica o galego medio en documentos 
non literarios e literarios.

B5.1. Definir "literatura" e "texto literario", 
caracterizar os diferentes xéneros e analizar os 
seus principais recursos formais e describir a 
cronoloxía xeral da historia da literatura galega.

LGB5.1.1. Define "literatura" e "texto literario", 
caracteriza os diferentes xéneros e analiza os seus 
principais recursos formais e describe a cronoloxía 
xeral da historia da literatura galega.
LGB5.1.2. Compara textos de diferentes xéneros, 
caracterizándoos a partir dos seus trazos formais e 
estruturais definitorios.
LGB5.1.3. Adscribe á súa época autores/as e textos 
destacados da historia da literatura galega.

B5.2. Definir "literatura galega de tradición oral" e 
as súas principais concrecións xenéricas, historiar 
a súa vitalidade e mais as principais 
manifestacións e compilacións nos diferentes 
períodos históricos ata a actualidade.

LGB5.2.1. Define "literatura galega de tradición oral" e 
as súas principais concrecións xenéricas, concreta a 
historia da súa vitalidade e mais as principais 
manifestacións e compilacións nos diferentes períodos
históricos ata a actualidade.
LGB5.2.2. Le e comenta textos dos diferentes xéneros
da literatura galega de tradición oral e identifica os 
seus principais trazos formais, estruturais e temáticos.

B5.3. Identificar, analizar e describir a literatura 
medieval: contextualizar sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, definir as 
características principais e analizar a lírica profana
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval.

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a literatura 
medieval: contextualiza sociohistórica e 
sociolingüisticamente as súas orixes, define as 
características principais e analiza a lírica profana 
(cantiga de amor, de amigo e de escarnio), a lírica 
relixiosa (cantigas de Santa María) e a prosa 
medieval.

B5.4. Ler textos significativos da literatura 
medieval, identificar as súas características 
temáticas e formais e poñelas en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico e mais o 
xénero ao que pertencen.

LGB5.4.1. Le e comenta textos representativos da 
literatura medieval, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto 
sociohistórico e sociolingüístico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Intervencións na plataforma virtual  empregada:  Google Classroom:

taboleiro de clase, mensaxaría privada. 
• Entrega de tarefas a través de Google Classroom: en liña, arquivos

anexos, cuestionarios
• Probas/Actividades telemáticas específicas 

Instrumentos:
 Observación e rexistro das intervencións en Google Classroom.
 Actividades entregadas na plataforma Classroom e correo electrónico

Cualificación
final

Ao alumnado que na 2ª avaliación acadou unha nota igual ou superior a 4
puntos, engádenselle ata un máximo de 2 puntos por entrega satisfacto-
ria das tarefas encomendadas polo profesor. Se a entrega satisfactoria aca-
dou o 80% das mesmas, a suba será de 2 puntos. Se a entrega satisfactoria
comprende entre o 50% e o 80% das tarefas encomendadas, a suba será de
1 punto.
O alumnado que na 2ª avaliación obtivo unha cualificación de 3 puntos ou
menos deberá presentarse a unha proba telemática específica e sincroniza-
da.  Nela  presentaranse tarefas de tipo competencial  traballadas na clase
presencial e reforzadas no periodo da corentena que o alumnado deberá re-
solver. A cualificación desta proba suporá o 60% da cualificación da avalia-
ción Ordinaria, correspondendo o 40% restante ao traballo entregado satis-
factoriamente no terceiro trimestre. Os criterios para sumar esa puntuación
serán os anotados para o alumnado que xa tiña 4 ou máis puntos na 2ª ava-
liación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O  alumnado  que  acadou  avaliación  negativa na  avaliación  Ordinaria
deberá  presentarse  a  unha  proba  extraordinaria  en  setembro.  Será
presencial  ou  telemática  (se  as  autoridades  sanitarias  o  aconselleren)  e
versará  sobre  amateria  traballada  na  aula  presencial  durante  os  dous
primeiros  trimestres  do  curso.  O  alumnado  que  acade  5  puntos
considerarase que ten superada a materia.

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

Actividades

Actividades de repaso e recuperación sobre a materia vista nas dúas
avaliacións do presente curso 2019-2020. A ampliación de materia e
actividades  foi  pequena  e  puntual  e  destina  tan  só  a  un  mellor
asentamento competencial sobre o repaso que se estivo a realizar. De
entre  todas  as  competencias  clave  tentouse  incidir,  especialmente,
nas de comunicación lingüística, dixital, aprender a aprender, sentido
da  iniciativa,  social  e  cívica  e  conciencia  e  expresión  cultural.  O
principio  esencial  foi  poñer  en  práctica,  dentro  das  limitacións  da
circunstancia  dunha  pandemia,  unha  metodoloxía  didáctica
comunucativa,  inclusiva,  activa  e  participativa,  dirixida,  pois,  á
consecución dos obxectivos e das devanditas competencias clave.
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Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A  relación  académica  co  alumnado  realizouse  por  medio  da
ferramenta telemática Classroom e o correo electrónico corporativo do
centro iesvirxedomar.gal. Todas as semanas propuxéronse diferentes
tarefas  que,  logo  da  súa  devolución  por  parte  do  alumnado  foron
corrixidas e comentadas con eles e elas. Con cada grupo mantívose
operativa unha hora semanal de atención para a resolución puntual
de dúbidas.
Co grupo 1º BACH. B mantívose por parte do titor atención puntual,
mesmo varias veces na semana, co alumnado de xeito particular e co
grupo en asuntos de interese colectivo como as charlas promovidas
polo Departamento de Orientación con perspectiva do vindeiro curso.
Resolvéronse  e  clarificáronse  dúbidas  académicas  e  persoais
(problemas  de  conectividade,  recursos  técnicos  precarios  dalgunha
familia,  dificultade  de  acceso  á  rede...)  ao  longo  das  semana  de
confinamento

Materiais e recursos

Libro de texto, documentos e textos diversos (literarios e xornalísticos)
para o traballo de comprensión lectora, comentario crítico e madureza
de  estrutura  textual:  adecuación,  coherencia  e  cohesión;  estrutura
descriva e narrativa... 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
do correo electrónico

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com

2º BACHARELATO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes 
tipos de discursos orais, audiovisuais e a situación
en que se desenvolven. Captar
o sentido global, a intención do discurso, a 
mensaxe e as súas ideas principais e 
secundarias.

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, 
formal ou informal, producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades dialectais.
LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e 
secundarias en resumos, esquemas ou mapas 
conceptuais.
LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos 
sobre discursos orais de distinta natureza.

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais de carácter expositivo
e argumentativo sobre temas especializados 
(conferencias, clases, charlas, presentacións e
videoconferencia).

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos 
relevantes dunha presentación (charla ou conferencia 
sobre temas especializados do ámbito educativo).
LGB1.2.2. Recoñece as distintas estratexias de 
organización do contido nunha exposición oral sobre 
un tema especializado propio do ámbito
educativo ou de divulgación científica e cultural.
LGB1.2.3. Escoita de maneira
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activa, toma notas e formula preguntas coa intención 
de aclarar ou ampliar ideas que se desprenden da 
exposición oral.

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos 
orais xornalísticos e
publicitarios

LGB1.3.1. Interpreta e identifica a intención 
comunicativa, o tema e a estrutura en anuncios 
sonoros e/ou audiovisuais.

B1.4. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a 
coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, 
así como as normas de cortesía, nas 
intervencións orais propias da actividade
educativa, tanto espontáneas
como planificadas

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.
LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a 
cortesía na comunicación oral e respecta as
opinións alleas.
LGB1.4.3. Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a
linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do 
corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar 
en público.

B1.5. Realizar producións orais
planificadas, relacionadas con algún contido do 
currículo ou tema
de actualidade adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con coherencia,
cohesión, corrección, coa axuda das TIC así 
como de elementos non verbais e con control das 
emocións ao falar en público

LGB1.5.1. Planifica os seus textos orais e produce 
discursos adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB1.5.2. Consulta fontes de información diversas e 
revisa os borradores e esquemas.
LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e 
ordenada e con corrección gramatical, cínguese ao 
tema e non divaga.
LGB1.5.4. Emprega axeitadamente os elementos 
prosódicos (entoación e pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como o autocontrol das 
emocións ao falar en público.
LGB1.5.5. Exprésase con facilidade e recorre a 
paráfrases ou circunloquios cando non encontra a 
expresión precisa.
LGB1.5.6. Utiliza o rexistro adecuado á situación 
comunicativa.
LGB1.5.7. Tenta buscar a complicidade do público e 
demostra seguridade ao responder as preguntas
do auditorio.
LGB1.5.8. Emprega as TIC para
documentarse bibliograficamente, revisar 
gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación 
adecuada á situación e á intención comunicativa 
desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.

B1.6. Producir textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención
comunicativa desexada, con coherencia, cohesión
e corrección.

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións 
espontáneas, adecuadas á situación e á intención 
comunicativa  desexada, con coherencia,
cohesión e corrección.
LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas respectando as regras morfosintácticas 
desta lingua, en especial a colocación
do pronome átono, así como a fonética galega 
(pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo).

B1.7. Expor oralmente, con rigor e claridade, un 
tema especializado de textos do ámbito educativo 
ou de divulgación científica e cultural.

LGB1.7.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical e fonética.
LGB1.7.2. Emprega léxico preciso e especializado e 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 36 DE 45 CENTRO: IES VIRXE DO MAR
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA



evita o uso de coloquialismos e palabras comodín.

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de 
interese persoal, ou social ou asuntos da vida 
cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal.

LGB1.9.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que
xorden na vida diaria así como noutras de estudo ou 
traballo e participa en conversas informais.

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á 
avaliación e mellora da expresión oral e 
recoñecer, en exposicións orais propias e alleas, 
as dificultades expresivas.

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas 
as dificultades expresivas (incoherencias, repeticións,
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, 
fonética e entoación inadecuada), e identifica 
interferencias lingüísticas e desviacións da norma.
LGB1.10.2. Deseña estratexias
para mellorar e progresar de xeito autónomo.

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e 
prosodia correcta, valorar esta pronuncia e 
amosar unha actitude crítica ante os prexuízos 
que se poidan asociar a ela.

LGB1.11.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia 
galega correcta, identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que respectan as 
regras prosódicas e fonéticas da lingua galega.

B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos
lingüísticos, sociolingüísticos
e pragmáticos para interpretar e producir textos 
propios dos ámbitos educativo, xornalístico, 
profesional
e empresarial.

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en 
resumos, esquemas e mapas conceptuais.
LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a 
intención comunicativa do emisor en textos expositivos 
e argumentativos de distintos ámbitos.
LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as 
secundarias e sintetiza o contido de textos expositivos 
e argumentativos de distintos ámbitos.

B2.2. Planificar, producir e revisar
textos de distintos ámbitos de uso adecuados á 
situación e á intención comunicativa, con 
coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa
presentación.

LGB2.2.1. Planifica os seus traballos seguindo unha 
orde predefinida e revisa o proceso de escritura para 
mellorar a produción final.
LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos 
usando o rexistro adecuado, organizando os 
enunciados en secuencias lineais e ben cohesionadas.

B2.3. Realizar traballos educativos
individuais ou en grupo sobre temas
controvertidos do currículo ou de actualidade 
social, científica ou cultural.

LGB2.3.1. Desenvolve un tema do currículo con rigor, 
claridade e corrección gramatical.
LGB2.3.2. Adecúa a súa expresión ás condicións da 
situación comunicativa (tema, destinatario, ámbito 
discursivo e xénero textual) e emprega os recursos 
expresivos propios do rexistro formal.
LGB2.3.3. Emprega léxico preciso e evita o uso de 
coloquialismos ou palabras comodín.

B2.5. Extraer información de fontes bibliográficas 
e dixitais e utilizar as
TIC ao longo de todo o proceso de escritura, 
desde a planificación, organización
e produción do texto á súa revisión e corrección 
final.  

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas
e dixitais e compila os datos máis relevantes en fichas-
resumo.
LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos 
traballos escritos, a organización en epígrafes, 
procedementos de cita, notas a pé de páxina, 
bibliografía.

B2.6. Describir as propiedades do texto e analizar 
os procedementos
lingüísticos básicos de adecuación, coherencia e 
cohesión nas producións propias e alleas.

LGB2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de 
cohesión gramaticais e léxico-semánticos.
LGB2.6.2. Describe os tipos de
rexistro e analiza as súas manifestacións lingüísticas.

B3.1. Definir e identificar os fonemas da lingua 
galega e recoñecer
a importancia e o valor das normas
fonéticas como medio para facilitar
a comunicación eficaz

LGB3.1.1. Define e identifica os
fonemas vocálicos e consonánticos da lingua galega.
LGB3.1.2. Valora as normas fonéticas como medio 
para facilitar a comunicación eficaz.
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B3.2. Coñecer as variedades dialectais,
recoñecer e explicar os seus trazos 
característicos en manifestacións orais e escritas 
e valorar
a diversidade lingüística como parte do patrimonio
cultural.

LGB3.2.1. Explica as principais variedades dialectais e 
valora a diversidade lingüística como parte do noso 
patrimonio cultural.

B3.3. Recoñecer e explicar o proceso de 
formación das palabras e aplicar os 
coñecementos  adquiridos para a mellora, 
comprensión e enriquecemento do vocabulario 
activo.

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das
palabras.
LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas 
así como a análise morfolóxica.
LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura 
morfolóxica

B3.4. Observar, reflexionar e explicar
as distintas unidades e función sintácticas e 
aplicar os coñecementos
sobre análise sintáctica na produción de textos.

LGB3.4.1. Recoñece as diferentes estruturas 
sintácticas, explica as relacións que se establecen e 
emprega a terminoloxía axeitada.

B3.5. Reflexionar e explicar as relacións e 
unidades semánticas

LGB3.5.1. Identifica e explica as
relacións e unidades semánticas.

B4.1. Recoñecer os estereotipos e
prexuízos lingüísticos, determinar a súa 
repercusión nos usos e elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos que se describan e 
analicen cuestións sociolingüísticas

LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos 
lingüísticos e determina a súa repercusión nos usos.
LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en 
grupo nos que se describen e analizan cuestións 
sociolingüísticas.

B4.2. Describir e interpretar o proceso
de construción da variante estándar
da lingua galega, recoñecer as interferencias 
lingüísticas no galego con especial atención aos 
castelanismos e desenvolver un discurso propio 
libre destes elementos.

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de 
construción da variante estándar da lingua galega.
LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no 
galego, con especial atención aos castelanismos e 
desenvolve un discurso propio libre destes elementos.

B4.3. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno desde 1916 ata 
1978, describir o seu contexto e identificalo
en textos.

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 1916 ata 
1978).
LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno (desde 1916 ata 1978), así como a 
súa situación sociolingüística.
LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que 
podemos establecer entre 1916 e 1978 desde o punto 
de vista sociolingüístico.
LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 
no desenvolvemento posterior da lingua.
LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata
1978) en documentos non literarios e literarios.

B4.4. Distinguir as características
lingüísticas fundamentais do galego moderno 
desde 1978 ata a actualidade e identificalo en 
textos, describir o seu contexto e a situación
legal, recoñecelo como unha lingua en vías de 
normalización e elaborar traballos sobre a historia 
da lingua.

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas 
fundamentais do galego moderno (desde 1978 ata a
actualidade).
LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do 
galego moderno desde 1978 ata a actualidade, así 
como a súa situación sociolingüística.
LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 
ata a actualidade no desenvolvemento do galego.
LGB4.4.4. Recoñece o galego
como unha lingua en vías de normalización e sinala as 
súas fortalezas e debilidades.

B5.1. Identificar, analizar e describir LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía 
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a literatura galega de 1916 a 1936:
– Poesía: autores/as de Vangarda e outros/as 
autores/as.
– Prosa: autores/as das Irmandades, o Grupo Nós
(narrativa e ensaio) e outros/as autores/as.
– Teatro: autores/as das Irmandades, Vangardas 
e Grupo Nós.

galega de 1916 a 1936: autores/as de Vangarda e 
outros/as autores/as.
LGB5.1.2. Identifica, analiza e
describe a prosa galega de 1916 a 1936: autores/as 
das Irmandades, o Grupo Nós (narrativa e ensaio) e 
outros/as autores/as.
LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego 
de 1916 a 1936: autores/as das Irmandades, 
Vangardas e Grupo Nós.

B5.2. Ler e comentar textos significativos
da literatura galega de 1916 a 1936, identificar as 
súas características temáticas e formais e poñelas
en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen.

LGB5.2.1. Le e comenta textos
representativos da poesía galega de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.
LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da 
prosa galega de 1916 a 1936, caracterízaos formal, 
estrutural e tematicamente e ponos en relación co 
contexto sociohistórico e sociolingüístico.
LGB5.2.3. Le e comenta textos
representativos do teatro galego de 1916 a 1936, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.

B5.3. Identificar, analizar e describir
a literatura galega entre 1936 e 1975:
– Poesía: produción bélica e autores/as do exilio. 
A Xeración de 1936, a Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas Minervais.
– Prosa: produción bélica e autores/as do exilio. 
Os renovadores da prosa: Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa Galega. Autores/as dos 
primeiros 70.
– Teatro: o teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia.

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía 
galega entre 1936 e 1975: produción bélica e
autores/as do exilio, a Xeración de 1936, a Promoción 
de Enlace e a Xeración das Festas Minervais.
LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega 
entre 1936 e 1975: produción bélica e os autores do 
exilio, os renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo 
Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así
como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos 
primeiros 70.
LGB5.3.3. Identifica, analiza e
describe o teatro galego entre 1936 e 1975: teatro do 
exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de Ribadavia.

B5.4. Ler e comentar textos significativos
da literatura galega de 1936 a 1975, identificar as 
súas características temáticas e formais e poñelas
en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico e mais o xénero ao que 
pertencen. 

LGB5.4.1. Le e comenta textos
representativos da poesía  galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.
LGB5.4.2. Le e comenta textos
representativos da prosa galega de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.
LGB5.4.3. Le e comenta textos
representativos do teatro galego de 1936 a 1975, 
caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e 
ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico.

B5.7. Analizar e comentar, a través de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha obra 
completa de cada un dos períodos literarios 
referidos.

LGB5.7.1. Le, analiza e comenta, a través de probas 
escritas ou traballos, cando menos unha obra completa
de cada un dos períodos literarios referidos
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na situación de confinamento modificáronse os procedementos de 
avaliación para adaptalos á nova realidade do marco de aprendizaxe.

• Intervencións na aula virtual: foros, chats, mensaxería...
• Entrega de tarefas a través da aula virtual: en liña,  cuestionarios,...
• Creación dun vídeo en colaboración con outros compañeiros sobre un

tema elixido entre os de socioligüística ou literatura.
• Probas telemáticas específicas 
• Probas presenciais específicas
• Participación en foros de lectura

Instrumentos:
• Observación e rexistro das intervencións na aula virtual.
• Actividades presentadas na aula virtual.
• Entrega do enlace ao vídeo creado en grupo.
• Foros de lectura: “Todo cantofomos” e “A Lola”
• Rúbricas de avaliación.
• Probas escritas telemáticas: cuestionarios, terefas en liña
• Probas escritas presenciais 

Cualificación
final

A cualificación na  Avaliación Ordinaria obterase sumando á cualificación
da 2ª avaliación, se se trata dunha nota igual ou superior a 4 puntos:
1  punto:  se  entregaron  satisfactoriamente o  80% das  tarefas
encomendadas no terceiro trimestre. Se a entrega foi só do 50%, subiranse
0,5 puntos.
0,5 puntos se o vídeo foi cualificado con 0,8 puntos. Se foi cualificado con
0,5, subirase 0,3
0,5 puntos se as intervencións nos foros de lectura certifican a lectura de
Todo canto fomos e A Lola. 0,4 puntos se só se acredita a lectura de Todo
canto fomos e 0,2 se só se leu o libro optativo.
O incremento máximo polos conceptos anteriores será de 2 puntos.
O alumnado que na segunda avaliación acadou 3 puntos ou menos deberá
presentarse  a  unha  proba  específica  presencial (telemática  se  as
autoridades sanitarias  non  permitisen presenza  física  nas aulas)  na que
entrarán os contidos traballados ata o 13 de marzo.  Se acada 4  puntos
sumaránselle  todas  as  tarefas  relacionadas  anteriormente  (tarefas
entregadas, lecturas e vídeo). Se a cualificación é de 3 puntos ou menos,
ficará con esa nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O  alumnado  con  avaliación  negativa na  avaliación  Ordinaria  deberá
presentarse a unha proba extraordinaria en setembro. Será presencial ou
telemática (se as autoridades sanitarias o aconselleren) e versará sobre a
materia traballada na aula presencial ata o día 13 de marzo. O alumnado
que acade 5 puntos considerarase que ten superada a materia
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Nas clases presenciais explicáronse e comentáronse os dous temas de
historia  da lingua que quedaban por  impartir:  A lingua entre 1936 –
1975 e entre 1975 e a actualidade. Tamén se explicou A literatura do
exilio (non se explicaron os temas de poesía, prosa e teatro de 1975
ata  a  actualidade,  polo  que  non  se  recollen  nos  estándares
imprescindibles). Tamén se traballou nas clases presenciais, a través
da aula virtual, a expresión escrita (autoavaliaron e refixeron a pregunta
correspondente  do exame da  2ª  avaliación)  así  como repaso  da 2ª
avaliación  (autoavaliación  das  probas  escritas,  exposicións  orais,
lecturas...).
No  confinamento  non  adiantamos  materia  e  todas  as  semanas
traballamos un tema da aula virtual cuxa estrutura se aclara no seguinte
apartado.  Son  sempre actividades  de  reforzo  do xa  visto  na  aula
presencial, que poden conlevar recuperación da materia pendente ou
mellora da cualificación na avaliación Ordinaria.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Os luns, a través do “Foro de novas” da aula virtual de 2º bacharelato,
preséntanse as  tarefas  a realizar durante a semana. Son actividades
competenciais:  sempre  se  comeza  cun  estímulo  do  que  parten
cuestións  de  comprensión  lectora,  expresión  escrita,  gramática  en
contexto, sociolingüística e literatura: todos os núcleos que compoñen a
estrutura das probas ABAU e as de 2º bacharelato.
As exposicións orais de aula cambiámolas por  vídeos grupais sobre
temas do currículo elixidos polo alumnado. Deberán subir un enlace á
aula virtual para facilitar a avaliación e cualificación.
Seguimos cos libros de lectura (obrigatorio e optativo) polo que se lles
facilitou  o  enlace  a  galiciale e  asesoróuselles  na  resolución  de
dificultades que foron encontrando no acceso e descarga de libros da
plataforma gratuíta. A forma de demostrar que se leron os libros é a
participación activa e satisfactoria nos foros ”Todo canto fomos” e
”A Lola”, aos que se achegan aportacións individuais e persoais. 

Materiais e recursos

Aula virtual de Lingua galega de 2º bacharelato: dispón de libro de
texto,  solucionario,  tarefas  con  solucionario  (aberto  unha  vez  que
remata  o  prazo  de  execución),  esquemas  de  todos  os  temas  de
literatura  e  sociolingüística  (creados  pola  profesora),  Gramática  da
lingua galega, enlaces á páxina da Ciug con modelos de exames,...
biblioteca virtual galiciale
Youtube e google drive para almacenar presentacións e subir vídeo.

 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
da aula virtual, mandando mensaxe específica polo “Foro de novas” 

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar

Blog de aula larapeta.wordpress.com
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LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX E DA ACTUALIDADE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Ler e interpretar textos significativos do
século XX e da actualidade, identificar neles
os aspectos formais e temáticos que os indi-
vidualizan  e  valoralos  como  expresión  da
sensibilidade autorial e da identidade cultural
de Galicia.

LGSXX1.1.1.  Le e interpreta textos significativos
do século XX e da actualidade, identifica neles os
aspectos formais e temáticos que os individuali-
zan e valóraos como expresión da sensibilidade
autorial e da identidade cultural de Galicia.

B1.2.  Analizar  os  elementos  intratextuais  e
extratextuais que impregnan as obras litera-
rias, así como a estrutura e técnica que os
sustentan.

LGSXX1.2.1. Analiza e describe os elementos in-
tratextuais  e  extratextuais  que  impregnan  as
obras  literarias,  así  como  a  estrutura  e  técnica
que os sustentan.

B1.3. Estudar a relación entre a obra literaria
e o contexto sociocultural en que foi creada,
e recoñecer as influencias literarias e non lite-
rarias presentes nela.

LGSXX1.3.1. Estuda e describe a relación entre a
obra literaria e o contexto sociocultural en que foi
creada, e recoñece as influencias literarias e non
literarias presentes nela.

B1.4. Valorar a pluralidade de estéticas e te-
máticas literarias do século XX e da actuali-
dade a través da análise do seu tratamento
por diferentes autoras e autores.

LGSXX1.4.1.  Valora e describe a pluralidade de
estéticas e temáticas literarias do século XX e da
actualidade a través da análise do seu tratamento
por diferentes autoras e autores.

B1.5. Analizar a relación entre textos da lite-
ratura galega do século XX e da actualidade
con textos  doutras literaturas,  e  explicar  as
conexións formais e temáticas existentes en-
tre eles.

LGSXX1.5.1. Analiza e describe a relación entre
textos da literatura galega do século XX e da ac-
tualidade con textos doutras literaturas, e explica
as conexións formais e temáticas existentes entre
eles.

B1.6. Estudar a relación entre a obra literaria
e outras artes (cine, pintura, música, etc.) e
describir influencias e hibridacións.

LGSXX1.6.1. Estuda e describe a relación entre a
obra literaria e outras artes (cine, pintura, música,
etc.) e describe influencias e hibridacións.

B1.7. Elaborar traballos de investigación es-
critos e/ou orais sobre algunha obra ou as-
pecto salientable dela, empregando as fontes
de documentación necesarias, e emitir unha
opinión persoal argumentada.

LGSXX1.7.1.  Elabora  traballos  de  investigación
escritos e/ou orais sobre algunha obra ou aspecto
salientable dela, empregando as fontes de docu-
mentación necesarias, e emite unha opinión per-
soal argumentada.

B2.1.  Analizar  a narrativa  galega  do século
XX e da actualidade determinando  os seus
paradigmas, os contextos e as influencias.

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século
XX e da actualidade, e determina os seus para-
digmas, os contextos e as influencias.
LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrati-
vos da literatura galega do século XX e da actuali-
dade, e describe a coincidencia ou diverxencia te-
mática, formal ou estilística.

B3.1. Analizar a poesía galega do século XX
e da actualidade determinando os seus para-

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século
XX e da actualidade determinando os seus para-
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digmas, os seus contextos e as súas influen-
cias.

digmas, os seus contextos e as súas influencias.
LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos
da literatura galega do século XX e da actualidade
e describe a coincidencia ou diverxencia temática,
formal ou estilística.

B3.2. Estudar o fondo ou contido dos princi-
pais textos poéticos do período, determinan-
do temas e motivos.

LGSXX3.2.1.  Describe  o  fondo  ou  contido  dos
principais  textos poéticos do período e  describe
temas e motivos.

B3.3. Estudar a forma ou expresión dos prin-
cipais  textos  poéticos  do  período,  determi-
nando o nivel  actancial  (actores e persona-
xes), a enunciación (voz, perspectiva e suxei-
to lírico), a estrutura e a figuración (tropos, fi-
guras de dicción e figuras de pensamento).

LGSXX3.3.1.  Analiza  a  forma ou  expresión  dos
principais textos poéticos do período e describe o
nivel actancial (actores e personaxes), a enuncia-
ción (voz, perspectiva e suxeito lírico), a estrutura
e a figuración (tropos, figuras de dicción e figuras
de pensamento).

B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e
da actualidade  determinando  os  seus para-
digmas, os seus contextos e as súas influen-
cias.

LGSXX4.1.1.  Analiza  o  teatro  galego  do  século
XX e da actualidade e determina os seus paradig-
mas, os seus contextos e as súas influencias.

B4.2.  Analizar  o  teatro  desde  a  súa  com-
poñente literaria e caracterizar a traxedia,  a
comedia e o drama do período.

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa com-
poñente literaria e caracteriza a traxedia, a come-
dia e o drama do período.

B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX
e da actualidade determinando os seus para-
digmas, os seus contextos e as súas influen-
cias.

LGSXX5.1.1.  Analiza o ensaio galego do século
XX e da actualidade e determina os seus paradig-
mas, os seus contextos e as súas influencias.

B6.6. Analizar as relacións, influencias e pro-
ducións hibridadas  da literatura  e  as novas
tecnoloxías.

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, in-
fluencias e producións hibridadas da literatura e
as novas tecnoloxías.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Intervencións na aula virtual: foros, chats, mensaxería...
• Entrega de tarefas a través da aula virtual.
• Creación dun vídeo en colaboración con outros compañeiros sobre 

un tema elixido entre os de literatura.
• Probas telemáticas específicas 
• Participación nos foros de lectura

Instrumentos:
• Observación e rexistro das intervencións na aula virtual.
• Actividades presentadas na aula virtual.
• Entrega do enlace ao vídeo creado en grupo.
• Foros de lectura: “Futuro imperfecto” e “A Lola”
• Probas escritas telemáticas
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Cualificación
final

A cualificación na  Avaliación Ordinaria obterase sumando á cualificación
da 2ª avaliación:
1 punto se entregaron  satisfactoriamente o  100% das tarefas do Tema 5
da aula virtual de Literatura SXX. Se a entrega foi só do 60%, subiranse 0,5
puntos.
1 puntos se o vídeo foi cualificado con 1,8 puntos. Se foi cualificado con 1
punto, subirase 0,5
1  punto se as intervencións nos  foros de lectura certifican a lectura de
Futuro imperfecto e A Lola. 0,5 puntos se só se acredita a lectura de unha
das obras propostas.
O incremento máximo polos conceptos anteriores será de 2 puntos sobre a
nota da 2ª avaliación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O  alumnado  con  avaliación  negativa na  avaliación  Ordinaria  deberá
presentarse a unha proba extraordinaria en setembro. Será presencial ou
telemática (se as autoridades sanitarias o aconselleren) e versará sobre a
materia traballada na aula presencial ata o día 13 de marzo. O alumnado
que acade 5 puntos considerarase que ten superada a materia.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación e reforzo)

Actividades

No  confinamento  traballáronse  as  tarefas  previstas  para  o  terceiro
trimestre  na  aula  virtual.  A  realización  destas  tarefas  pode  conlevar
recuperación da materia pendente ou mellora da cualificación da segunda
avaliación.  Trátase de actividades en liña,  entrega do enlace ao vídeo
grupal sobre un tema de literatura, e participación nos foros de lectura dos
libros propostos: Futuro imperfecto e A Lola.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Os luns, a través do “Foro de novas” da aula virtual de Literatura SXX,
preséntanse as tarefas a realizar durante a semana. 
As  exposicións  orais  de  aula  cambiámolas  por  vídeos grupais  sobre
temas de literatura da 3ª avaliación seleccionados polo alumnado.
Seguimos cos libros de lectura (Futuro imperfecto e A Lola) polo que se
lles  facilitou  o  enlace  a  galiciale e  asesoróuselles  na  resolución  de
dificultades  que foron encontrando  no acceso  e  descarga de libros  da
plataforma. A forma de demostrar que se leron os libros é a participación
activa e satisfactoria nos foros”Futuro imperfecto”  e ”A Lola”, onde
se achegan aportacións persoais.

Materiais e
recursos

Aula  virtual  de  Literatura  galega  do S.XX:  dispón  de  recursos  web
necesarios para realizar as tarefas que se solicitan pola profesora. Tamén
é o espazo que alberga as tarefas e demais produtos avaliables.          
biblioteca virtual galiciale
Youtube e google drive para almacenar presentacións e subir vídeo.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O procedemento empregado para informar o alumnado será a través 
da aula virtual, mandando mensaxe específica polo “Foro de novas” 

Publicidade Páxina web do IES Virxe do Mar 

Blog de aula larapeta.wordpress.com
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