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

ADAPTACIÓN	DA	PROGRAMACIÓN	
DIDÁCTICA.	CURSO	2019/2020	



ADDENDA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 
 
 
1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles 
 
 
1º ESO 
- Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 
- Procura o léxico descoñecido en dicionarios  ou deduce o significado polo contexto. 
- Comprende, interpreta e sintetiza minimamente algún texto propio da vida cotiá, medios 
de  comunicación ( noticias ) e textos literarios sinxelos aplicando os coñecementos 
adquiridos. 
- Separa os parágrafos coa puntuación adecuada.  
- Trata de revisar o textos en relación ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.  
- Recoñece o uso das principais categorías de palabras e sabe con frecuencia corrixir os 
erros gramaticais. 
- Sabe ler e interpretar textos literarios sinxelos a partir dun guión.  
	
Tendo en conta que este trimestre está visto como un  período para reforzar, recuperar e 
ampliar coñecementos (dentro das posibilidades que temos), tratarase de repasar contidos 
xa vistos e os novos son tratados dunha maneira xenérica e sen profundizar en aspectos 
que poidan ter unha especial dificultade para o alumnado.  
 
 
2º ESO 
- 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. 
- Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 
- Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 
- Procura o léxico descoñecido en dicionarios  ou deduce o significado polo contexto. 
- Comprende, interpreta e sintetiza minimamente algún texto propio da vida cotiá, medios 
de  comunicación ( noticias ) e textos literarios sinxelos aplicando os coñecementos 
adquiridos. 
- Separa os parágrafos coa puntuación adecuada.  
- Trata de revisar o textos en relación ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega.  
- Recoñece o uso das principais categorías de palabras e sabe con frecuencia corrixir os 
erros gramaticais. 
- Sabe ler e interpretar textos literarios sinxelos a partir dun guión.  
 
Tendo en conta que este trimestre está visto como un  período para reforzar, recuperar e 
ampliar coñecementos (dentro das posibilidades que temos), tratarase de repasar contidos 
xa vistos e os novos son tratados dunha maneira xenérica e sen profundizar en aspectos 
que poidan ter unha especial dificultade para o alumnado. Non obstante, incúense 
actividades de ampliación relacionadas con contidos básicos sobre sociolingüística, xa que 
non puideron ser tratados no período anerior e considéranse esenciais para superar a 



materia. Estes contidos, ademais pódense traballar facilmente a través dos recursos online 
dos que dispomos. 
 
 
3º ESO 
- Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e 
estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 
- Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os 
contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos. 
-  Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 
- Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle 
achegan cohesión a un texto. 
- Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a 
recoñece a postura de cada emisor. 
- 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. 
-  Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 
- Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e analizan textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 
- Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos 
traballados na aula. 
 
Tendo en conta que este trimestre está visto como un  período para reforzar, recuperar e 
ampliar coñecementos (dentro das posibilidades que temos), tratarase de repasar contidos 
xa vistos e os novos son tratados dunha maneira xenérica e sen profundizar en aspectos 
que poidan ter unha especial dificultade para o alumnado. Non obstante, incúense 
actividades de ampliación relacionadas con contidos básicos sobre sociolingüística, xa que 
non puideron ser tratados no período anerior e considéranse esenciais para superar a 
materia. Estes contidos, ademais pódense traballar facilmente a través dos recursos online 
dos que dispomos. Tamén proporemos tarefas de ampliación que traten contidos sobre 
literatura do período comprendido entre a Idade Media e 1916. 
 
 
4º ESO 
- Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 
- Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas 
lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 
- 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. 
- Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 
- Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
- Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os 
mecanismos de progresión temática. 
- Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo e 
argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa postura. 
- Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á galega e 
rebáteos cunha argumentación axeitada. 
- Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas da lingua 
galega. 
- Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan textos 



representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade 
- Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 
aula. 
 
Tendo en conta que este trimestre está visto como un  período para reforzar, recuperar e 
ampliar coñecementos (dentro das posibilidades que temos), tratarase de repasar contidos 
xa vistos e os novos son tratados dunha maneira xenérica e sen profundizar en aspectos 
que poidan ter unha especial dificultade para o alumnado. Non obstante, incúense 
actividades de ampliación relacionadas con contidos básicos sobre sociolingüística, xa que 
non puideron ser tratados no período anerior e considéranse esenciais para superar a 
materia. Estes contidos, ademais pódense traballar facilmente a través dos recursos online 
dos que dispomos. Tamén proporemos tarefas de ampliación que traten contidos sobre 
literatura do período comprendido entre 1916 e a actualidade. 
 
 
1º BAC 
- Recolle a maior parte das ideas dun texto en resumos ou esquemas.  
- Interpreta o sentido global do texto, ás veces identifica o propósito e emite opinións 
básicas sobre a mensaxe. Distingue o tema principal.  
- Utiliza distintos mecanismos de cohesión nas súas producións, procurando evitar a 
repetición abusiva.  
- A maior parte das veces axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas do galego.  
- Produce textos escritos con poucos erros gramaticais, coherentes, relacionados cos 
nexos máis frecuentes e, maioritariamente, ben puntuados.  
- Identifica os verbos e, ás veces, distingue entre complexos perifrásticos e non 
perifrásticos.  
 
En 1º de bacharelado o proceso a seguir é similar a  cursos anteriores, se ben hai que ter 
en conta a importancia da consecución das competencias clave e a impartición dos 
contidos para que o alumnado poida seguir con éxido o curso seguinte e  lograr os 
obxectivos de etapa.  
	
	
2º BAC 
Os contidos neste curso foron impartidos na súa totalidade xa que o alumnado ten que 
realizar unha proba final de bacharelato.  
Como procedementos de avaliación destacamos neste curso as prácticas de análise 
textual, xa que será o mesmo procedemento que se lles esixa na ABAU. 
 
 
- As Competencias Clave que consideramos máis relevantes en todos os niveis da ESO e 
Bacharelato para a nosa materia son: CCL e CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metodoloxía  
Empréganse diferentes medios para traballar co alumnado sempre tendo en conta o que 
lles resulta máis útil e eficaz  e considerando que non sempre teñen unha boa conexión a 
Internet. Así pois, o correo electrónico, google drive, classroom, Wassap e a plataforma de 
videoconferencia que proporcionou a Consellería, WEBEX, son os medios que se 
facilitaron para estar en contacto co alumnado.  
Para informar ás familias da progresión do alumnado utilizarase o correo electrónico ou a 
vía telefónica, normalmente a través da titora ou titor de cada grupo.  
Realizaranse tarefas de reforzo, recuperación e de ampliación. Na súa amaioría serán 
tarefas escritas, mais tamén poderán ter outros formatos, como audios ou vídeos, e demais 
recursos que nos ofrecen as TIC. Para a súa entrega o alumnado deberá cumprir a data 
límite sinalada e utilizar algún dos medios descritos anteriormente (o escollido pola 
profesora para tal fin), como por exemplo o correo electrónico.  
 
 
 
 
3. Avaliación e cualificación 
A nota final do alumnado será a media aritmética realizada sobre a cualificación da 1ª e 2ª 
avaliación.  Non obstante, nesta 3ª avaliación recollerase a posibilidade de subir a nota 
media obtida e de recuperar a materia. 
Para subir a nota, o alumnado deberá entregar no prazo sinalado as tarefas propostas para 
este 3º trimestre. Estas poderán aumentar ata un 1,5 ptos a cualificación final, segundo a 
corrección da súa realización. 
Para recuperar a materia, o alumnado deberá entregar en prazo as tarefas propostas para 
este 3ª trimestre e ademais realizar un traballo específico sobre aqueles contidos que 
figuren suspensos nas avaliacións anteriores. Se o alumnado non entregase dito traballo 
específico en ningún caso poderá optar a unha subida da cualificación a través das tarefas 
do 3ºtrimestre. En caso contrario, coa materia recuperada, as tarefas si poderán sumar ata 
1,5 ptos na cualificación final. Escepcionalmente, o alumnado que teña un 4,5 de nota 
media final (1ªav+2ªav) poderá recuperar a materia a través da realización das tarefas, sen 
a obrigatoriedade de entregar un traballo específico. 
Non superará a materia quen finalmente non obteña unha cualificación mínima de 5ptos. 
Polo tanto este alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria no mes de setembro 
de 2020, que consistirá nunha proba escrita presencial. De non o permitiren as autoridades 
sanitarias, estudaranse outras opcións non presenciais. 
No caso de 2º de Bacharelato, se as circunstancias sanitarias o permiten, poderase 
realizar unha proba escrita presencial, de carácter preparatorio para a ABAU. 
 
A meteria de lingua galega e literatura pendente nos cursos correspondentes á ESO xa foi 
recuperada por parte do alumnado durante a 1ª e 2ª avaliación. 
A materia pendente de 1ª de Bacharelato dividiuse en dous parciais e o primeiro xa foi 
realizado no mes de xaneiro. Para avaliar a materia correspondente ao 2º parcial, 
proporcionaráselle a este alumnado unhas actividades para entregar e avaliar: traballo 
práctico individual ( actividades de repaso, prácticas de análise textual, cuestionairos, 
resumos …) e  corrección por parte do profesorado.  
 
- A información xeral sobre a avaliación final será publicada na páxina web do centro. 
 
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


