
Lingua Galega e Literatura 1º ESO 

Contidos 

1º trimestre: 

● UNIDADES 1, 2, 3 e 4. 

2º trimestre 

● UNIDADES 5, 6, 7 e 8. 

3º trimestre 

● UNIDADE 9 10, 11 e 12. 

 

Lecturas obrigatorias 

1ª Avaliación: O misterio de Portomarín de Antía Yáñez. 

2ª Avaliación: Vaiche boa de Paul Jennings. 

3ª Avaliación: As meigas de Lupa de María Solar 

Lecturas para o Agrupamento Específico 

1ª Avaliación: Engurras de Paco Roca. 

2ª Avaliación: Amar unha serea de Rivadulla Corcón. 

3ª Avaliación: O achado do castro de M. Núñez Singala. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 x x         

UN. 2  x         

UN. 3   x        

UN. 4   x x       

UN. 5     x      

UN. 6     x      

UN. 7      x     

UN. 8      x     

UN. 9       x    

UN. 10       x x   

UN. 11        x x  

UN. 12         x x 

 

Criterios de cualificación 

O curso iníciase cunha avaliación inicial consistente nunha proba. Con este exercicio valorarase a 

acentuación, puntuación, léxico, coherencia e cohesión do escrito e a oralidade.  En cada trimestre o 

alumnado realizará un mínimo de tres probas escritas (unha delas de lectura), alén das tarefas cotiás 



propostas pola profesora, e que este ano figurarán no Google Classroom do curso e grupo 

correspondente. 

Av.trimestral 

   

As probas escritas obxectivas na aula. (60%) 

Lectura (20%) 

Oralidade (10%)   

Cumprimento de tarefas e traballos (10%)   

Av. xuño Será a media das cualificacións das tres avaliacións superadas. Para aprobar 

deberá acadarse un 5. 

Av. setembro 

  

  

Na convocatoria extraordinaria de setembro non se teñen en conta as 

porcentaxes. 

Haberá unha única proba que será cualificada sobre 10 puntos. Propoñeráselle 

tamén ao alumnado a realización dunha serie de tarefas deseñadas pola 

profesora do curso para realizar como reforzo ao longo do verán. O 

cumprimento destas tarefas será voluntario, e, de ser realizadas correctamente, 

contribuirán con 3 puntos á cualificación da proba extraordinaria.   

 

 

Observacións 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que 

corresponda de acordo ás pautas que determinará en cada momento a profesora. 

Os erros nas probas escritas das normas ortográficas ou morfolóxicas 

penalizarán 0,05. 

Aquelas tarefas que se deseñarán na plataforma Google Classroom serán 

avaliables e computarán no apartado de “Cumprimento de tarefas e traballos”. 

No caso dunha situación de confinamento, estas tarefas poden substituír ás 

probas escritas da aula. 

Non se repetirán probas de aula nos casos de non asistencia, agás en 

circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

A profesora indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar, atendendo 

aos ritmos de desenvolvemento do grupo. O alumnado será informado das 

decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

Calquera actividade e ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia 

inmediata a non valoración da mesma e a obriga de repetila. 

O alumnado pode ler por trimestre as lecturas voluntarias que considere. As 

lecturas voluntarias sumaranse a partir de que o alumno/a teña acadado unha 

nota mínima de 4’5 na avaliación. A profesora indicará cal será o procedemento 

para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada lectura voluntaria 

pode sumar ata 0’5 puntos. 



Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

 

   Dende o comezo de curso o alumnado traballa coa aula virtual de Classroom, xa que ten unha conta 

@iesxulianmagarinos.org. Neste dominio ten á súa disposición material diverso relacionado coa 

materia (enlaces, contidos, informacións varias relacionadas co desenvolvemento das tarefas…) e 

tamén realiza actividades para seren avaliadas. 

   En caso de confinamento continuaremos o traballo a través desta plataforma, ademais de impartir 

clases mediante o Google Meet do seu propio curso no Classroom. 

 

Lingua Galega e Literatura 2º ESO 

CONTIDOS 

1º trimestre: 

UNIDADES 1, 2, 3 e 4. 

2º trimestre 

UNIDADES 5, 6, 7 e 8. 

3º trimestre 

UNIDADE 9 10, 11 e 12. 

 

Plan de recuperación 

 

Todos os anos, á par que tomamos contacto co noso novo alumnado e deseñamos actividades para a 

súa avaliación inicial, facemos un repaso das aprendizaxes acadadas anteriormente. 

En 2ª da ESO refórzanse moitos dos contidos que recolle o currículo de 1ºESO, co cal serían xa 

recuperados de xeito natural ao longo do curso 2020-21. En todo caso incidirase especialmente nos 

contidos que quedaron sen ver en 1ºESO: 

 

GRAMÁTICA: O verbo, os adverbios, preposicións e conxuncións. 

● LITERATURA: O xénero lírico e o xénero dramático. 

● LÉXICO: Derivadas por prefixación, as palabras compostas, préstamos e castelanismos. 

● VOCABULARIO: Deporte, saúde, seres vivos, festas, cociña e comida. 

● TIPOLOXÍA TEXTUAL: Textos instrutivos, textos publicitarios, o cómic. 

● LINGUA E SOCIEDADE: Os prexuízos lingüísticos sobre o galego, actitudes 

sociolingüísticas sociais e individuais e o futuro do idioma. 

Desenvolveranse tarefas específicas, ben na aula ben a través da aplicación Classroom, que integren 

estes contidos de 1ºESO cos do nivel actual. 

A realización dalgunha proba específica para recuperar contidos de 1ºESO quedará a criterio da 

profesora titular. 

Lecturas obrigatorias 

1ª Avaliación: Solar,  María. Os nenos da Varíola. Costa Oeste. Galaxia 

2ª Avaliación: Núñez Singala, Manuel. Atranco no banco. Costa Oeste. Galaxia. 

3ª Avaliación: Alonso, Fran. Poetízate. Xerais. 

 

Lecturas para o Agrupamento Específico 

1ª Avaliación: Fernández Paz, Agustín. Cartas de inverno. Fóra de xogo. Xerais. 



2ª Avaliación: Núñez Singala, Manuel. O achado do castro. Costa Oeste. Galaxia. 

3ª Avaliación: Misa, Iria. Mamá,quero ser Ziggy Stardust. Sopa de libros. Xerais. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 x x         

UN. 2  x         

UN. 3   x        

UN. 4   x x       

UN. 5     x      

UN. 6     x      

UN. 7      x     

UN. 8      x     

UN. 9       x    

UN. 10       x x   

UN. 11        x x  

UN. 12         x x 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O curso iníciase cunha avaliación inicial consistente nunha proba. Con este exercicio valorarase a 

acentuación, puntuación, léxico, coherencia e cohesión do escrito e a oralidade. 

En cada trimestre o alumnado realizará un mínimo de tres probas escritas (unha delas de lectura), 

alén das tarefas cotiás propostas pola profesora, e que este ano figurarán no Google Classroom do 

curso e grupo correspondente. 

 

Av. trimestral 

   

As probas escritas obxectivas na aula. (60%) 

Lectura (20%) 

Oralidade (10%)   

Cumprimento de tarefas e traballos (10%)   

Av. xuño Será  a media das cualificacións das tres avaliacións superadas. Para aprobar 

deberá acadarse un 5. 



Av. setembro 

  

  

Na convocatoria extraordinaria de setembro non se teñen en conta as 

porcentaxes. 

Haberá unha única proba que será cualificada sobre 10 puntos. Propoñeráselle 

tamén ao alumnado a realización dunha serie de tarefas deseñadas pola 

profesora do curso para realizar como reforzo ao longo do verán. O 

cumprimento destas tarefas será voluntario, e, de ser realizadas correctamente, 

contribuirán con 3 puntos á cualificación da proba extraordinaria.   

 

 

Observacións 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que 

corresponda de acordo ás pautas que determinará en cada momento a profesora. 

Os erros nas probas escritas das normas ortográficas ou morfolóxicas 

penalizarán 0,05. 

Aquelas tarefas que se deseñarán na plataforma Google Classroom serán 

avaliables e computarán no apartado de “Cumprimento de tarefas e traballos”. 

No caso dunha situación de confinamento, estas tarefas poden substituír ás 

probas escritas da aula. 

Non se repetirán probas de aula nos casos de non asistencia, agás en 

circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

A profesora indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar, atendendo 

aos ritmos de desenvolvemento do grupo. O alumnado será  informado 

das decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

Calquera actividade e ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia 

inmediata a non valoración da mesma e a obriga de  repetila. 

O alumnado pode ler por trimestre as lecturas voluntarias que considere. As 

lecturas voluntarias sumaranse a partir de que o  alumno/a teña acadado unha 

nota mínima de 4’5 na  avaliación. A profesora indicará cal será o 

procedemento para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada 

lectura voluntaria pode sumar ata 0’5 puntos. 

 

Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

 

   Dende o comezo de curso o alumnado traballa coa aula virtual de Classroom, xa que ten unha conta 

@iesxulianmagarinos.org. Neste dominio ten á súa disposición material diverso relacionado coa 

materia (enlaces, contidos, informacións sobre o desenvolvemento das tarefas…) e tamén realiza 

actividades para seren avaliadas. 

   En caso de confinamento continuaremos o traballo a través desta plataforma ademais de impartir 

clases no Google Meet do seu curso no dominio Classroom do noso centro educativo. 

 



Lingua Galega e Literatura 3º ESO 

Contidos 

1º trimestre: 

UNIDADES 1, 2, 3 e 4. 

2º trimestre: 

UNIDADES 5, 6, 7 e 8. 

3º trimestre: 

UNIDADES 9, 10, 11 e 12. 

 

Lecturas obrigatorias 

1ª Avaliación: Cartas de inverno de A. Fdez Paz ou Tristes armas de M. Mayoral. 

2ª Avaliación: Os dous de sempre de Castelao ou Morgún de S. de Toro. 

3ª Avaliación: Ás de bolboreta de R. Aneiros ou O faro escuro de M. L. Sández. 

TEMPORALIZACIÓN 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 x x         

UN. 2  x         

UN. 3   x        

UN. 4   x x       

UN. 5     x      

UN. 6     x      

UN. 7      x     

UN. 8      x x    

UN. 9           

UN. 10        x   

UN. 11        x x  

UN. 12         x x 

 

Criterios de cualificación 

O curso iníciase cunha avaliación inicial consistente nunha proba. Con este exercicio valorarase a 

acentuación, puntuación, léxico, coherencia e cohesión do escrito e a oralidade.  En cada trimestre o 

alumnado realizará un mínimo de tres probas escritas (unha delas de lectura), alén das tarefas cotiás 

propostas pola profesora, e que este ano figurarán no Google Classroom do curso e grupo 

correspondente. 

Av. trimestral 

   

As probas escritas obxectivas na aula. (70%) 

Lectura (10%) 

Oralidade (10%)   

Cumprimento de tarefas e traballos (10%)   



Av. xuño Será a media das cualificacións das tres avaliacións superadas. Para aprobar 

deberá acadarse un 5. 

Av. setembro 

  

  

Na convocatoria extraordinaria de setembro non se teñen en conta as 

porcentaxes. 

Haberá unha única proba que será cualificada sobre 10 puntos. Propoñeráselle 

tamén ao alumnado a realización dunha serie de tarefas deseñadas pola 

profesora do curso para realizar como reforzo ao longo do verán. O 

cumprimento destas tarefas será voluntario, e, de ser realizadas correctamente, 

contribuirán con 3 puntos á cualificación da proba extraordinaria.   

 

 

Observacións 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que 

corresponda de acordo ás pautas que determinará en cada momento a profesora. 

Os erros nas probas escritas das normas ortográficas ou morfolóxicas 

penalizarán 0,05. 

Aquelas tarefas que se deseñarán na plataforma Google Classroom serán 

avaliables e computarán no apartado de “Cumprimento de tarefas e traballos”. 

No caso dunha situación de confinamento, estas tarefas poden substituír ás 

probas escritas da aula. 

Non se repetirán probas de aula nos casos de non asistencia, agás en 

circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

A profesora indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar, atendendo 

aos ritmos de desenvolvemento do grupo. O alumnado será informado das 

decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

Calquera actividade e ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia 

inmediata a non valoración da mesma e a obriga de repetila. 

O alumnado pode ler por trimestre as lecturas voluntarias que considere. As 

lecturas voluntarias sumaranse a partir de que o alumno/a teña acadado unha 

nota mínima de 4’5 na avaliación. A profesora indicará cal será o procedemento 

para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada lectura voluntaria 

pode sumar ata 0’5 puntos. 

 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

 

    Dende o comezo de curso o alumnado traballa coa aplicación Classroom do dominio do centro, 

xa que ten unha conta @iesxulianmagarinos.org. Nesta aula ten á súa disposición material diverso 

relacionado coa materia (enlaces, contidos, informacións varias relacionadas co desenvolvemento 

da materia…) e tamén realiza tarefas para seren avaliadas. En caso de confinamento continuaremos 



o traballo a través desta plataforma, ademais de impartir clases mediante o Google Meet do seu 

propio curso no Classroom nun horario similar ao presencial. 

 

 

Lingua Galega e Literatura 4º ESO 

Contidos 

1º trimestre: 

UNIDADES 1, 2, 3, 4 e 13. 

2º trimestre 

UNIDADES 5, 6, 7, 8 e 14. 

3º trimestre 

UNIDADES 9, 10, 11, 12 e 15. 

 

Lecturas obrigatorias 

- 1ª Avaliación: Deixe a súa mensaxe despois do sinal de A. Portabales. 

- 2ª Avaliación: As horas roubadas de M. Solar. 

- 3ª Avaliación: A cabeza de Medusa de M. Aleixandre. 

Lecturas voluntarias 

- Interferencias de M. Seixas. 

- A xente da Barreira de R. C. Calero. 

- O faro escuro de M. L. Sández. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 x x         

UN. 2  x         

UN. 3   x        

UN. 4   x x       

UN. 5     x      

UN. 6     x x     

UN. 7      x x    

UN. 8       x    

UN. 9        x   

UN. 10        x   

UN. 11         x  

UN. 12         x x 

UN. 13  x x x       

UN. 14     x x x    

UN. 15        x x x 

 



Criterios de cualificación 

   O curso iníciase cunha avaliación inicial consistente nunha proba. Con este exercicio valorarase a 

acentuación, puntuación, léxico, coherencia e cohesión do escrito e a oralidade.  En cada trimestre o 

alumnado realizará un mínimo de tres probas escritas (unha delas de lectura), alén das tarefas cotiás 

propostas pola profesora, e que este ano figurarán no Google Classroom do seu curso e grupo. 

Av.trimestral 

   

As probas escritas obxectivas na aula. (70%) 

Lectura (10%) 

Oralidade (10%)   

Cumprimento de tarefas e traballos (10%)   

Av. xuño Será a media das cualificacións das tres avaliacións superadas. Para aprobar 

deberá acadarse un 5. 

Av. setembro 

  

  

Na convocatoria extraordinaria de setembro non se teñen en conta as 

porcentaxes. 

Haberá unha única proba que será cualificada sobre 10 puntos. Propoñeráselle 

tamén ao alumnado a realización dunha serie de tarefas deseñadas pola 

profesora do curso para realizar como reforzo ao longo do verán. O 

cumprimento destas tarefas será voluntario, e, de ser realizadas correctamente, 

contribuirán con 3 puntos á cualificación da proba extraordinaria.   

 

 

Observacións 

Todas as probas e actividades propostas terán indicada a puntuación que 

corresponda de acordo ás pautas que determinará en cada momento a profesora. 

Os erros nas probas escritas das normas ortográficas ou morfolóxicas 

penalizarán 0,05. 

Aquelas tarefas que se deseñarán na plataforma Google Classroom serán 

avaliables e computarán no apartado de “Cumprimento de tarefas e traballos”. 

No caso dunha situación de confinamento, estas tarefas poden substituír ás 

probas escritas da aula. 

Non se repetirán probas de aula nos casos de non asistencia, agás en 

circunstancias excepcionais como enfermidade debidamente xustificada. 

A profesora indicará as tarefas e/ou probas que haxa que recuperar, atendendo 

aos ritmos de desenvolvemento do grupo. O alumnado será informado das 

decisións adoptadas a este respecto coa suficiente antelación. 

Calquera actividade e ou proba na que se teña copiado terá como consecuencia 

inmediata a non valoración da mesma e a obriga de repetila. 

O alumnado pode ler por trimestre as lecturas voluntarias que considere. As 

lecturas voluntarias sumaranse a partir de que o alumno/a teña acadado unha 

nota mínima de 4’5 na avaliación. A profesora indicará cal será o procedemento 



para avaliar estas lecturas, dependendo de cada libro. Cada lectura voluntaria 

pode sumar ata 0’5 puntos. 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

 

    Dende o comezo de curso o alumnado traballa coa aplicación Classroom do dominio do centro, 

xa que ten unha conta @iesxulianmagarinos.org. Nesta aula ten á súa disposición material diverso 

relacionado coa materia (enlaces, contidos, informacións varias relacionadas co desenvolvemento 

da materia…) e tamén realiza tarefas para seren avaliadas. 

    En caso de confinamento continuaremos o traballo a través desta plataforma, ademais de impartir 

clases mediante o Google Meet do seu propio curso no Classroom nun horario similar ao presencial. 

 

 

 

Lingua Galega e Literatura 1º de Bacharelato:  

 

Temporalización das unidades 
 

1ª av: 1, 3, 8, 9 (1ª parte), 11 + Repaso de acentuación e ortografía 

 

2ª av: 2 (1ª parte),4, 5, 9 (2ª parte),12, 13 

 

3ª av: 2 (2ª parte) 6, 7, 10, 14, 15 

 

Contidos: 
 

1ª avaliación: 

 
BLOQUE DE LINGUA 

-Acentuación e ortografía 

Unidade 1: Comunicación e linguaxe humana. Elementos do acto comunicativo. 

Unidade 3: O substantivo e o adxectivo. 

BLOQUE SOCIOLINGÜÍSTICA: HISTORIA DA LINGUA 

Unidade 8: 

 a) Formación do idioma. 

 b) Formación do léxico histórico. 

Unidade 9: Historia do galego antigo. 

 

BLOQUE DE LITERATURA 

Unidade 11: A lírica trobadoresca en galego-portugués.Contexto histórico, axentes, transmisión. As 

cantigas de amigo. 

 



2ª Avaliación: 

 
BLOQUE DE LINGUA 

Unidade 4: O pronome persoal. 

Unidade 5: Os determinantes. 

-Tipoloxía textual: textos expositivos e argumentativos. Práctica. 

BLOQUE SOCIOLINGÜÍSTICA: HISTORIA DA LINGUA 

Unidade 9: O galego medio e o galego contemporáneo. 

BLOQUE DE LITERATURA 

Unidade 12: A literatura galega medieval. A lírica trobadoresca en galego-portugués: 

 -Cantigas de amor e de escarnio e maldicir. 

 -Cantigas de Santa María. 

 -Xéneros menores. 

-Prosa medieval. 

Unidade 13: Dos Séculos Escuros ao Prerrexurdimento. 

 

3ª avaliación: 
 

BLOQUE DE LINGUA: 

Unidade 6: O verbo: formas verbais. Segmentación. Infinitivo conxugado. Perífrases verbais. 

Unidade 7: Adverbios, preposicións e conxuncións. 

Unidade2 -Tipoloxía textual: textos descritivos, dialogados e narrativos. Práctica. 

BLOQUE SOCIOLINGÜÍSTICA: HISTORIA DA LINGUA 

Unidade 10: A diversidade lgca.Realidade plurilingüe do país. Bilingüismo e diglosia. Conflito lco. 

BLOQUE DE LITERATURA 

Unidade 14: O Rexurdimento. Rosalía de Castro. 

Unidade 15: O Rexurdimento: Curros Enríquez e Eduardo Pondal. A literatura entre os dous séculos 

(Noriega Varela e Ramón Cabanillas). 

 

Criterios de cualificación: 

 

 O curso comeza cunha avaliación inicial consistente nun diálogo na clase co alumnado, e 

nunha proba escrita. A proba oral consiste en que cada persoa se presente, de forma breve, e diga 

algo acerca de si mesmo (gustos, afeccións, intereses). Esta proba permite apreciar o modo en que 

cada alumno e alumna se expresan, a complexidade discursiva, a natureza do vocabulario que 

emprega, a disposición no marco da interacción comunicativa, etc. A proba escrita pide ao alumnado 

que elabore un texto sobre un tema proposto (invención dunha historia na que figuren unha serie de 

palabras dadas, comentario sobre un tema de actualidade, explicación sobre como se ve cadaquén 

dentro de vinte anos …). Con esta proba valoraríase a acentuación, puntuación, léxico, coherencia e 

cohesión do escrito. 

 

         A partir de aquí, e no transcurso do traballo na aula, o profesorado terá a oportunidade de facer 

unha avaliación formativa do traballo que se realiza. O alumnado realizará ao longo do curso tres 

probas de contidos da materia ―unha por avaliación―e outras tres do libro de lectura, cos seguintes 

criterios de cualificación: 

 

- O exame de contidos suporá o 80% da cualificación global. 

- A proba escrita sobre o libro de lectura suporá o 10% da cualificación global. 

- As exposicións orais programadas na aula e a consecución de tarefas, así como as lecturas 

voluntarias valoraranse co 10% da cualificación global. Entran neste apartado as tarefas rea-

lizadas na aplicación Classroom. 

 



  Instrumentos de avaliación.  

 

 De formal xeral, no proceso de avaliación terase en conta o coñecemento comprensivo que o 

alumnado demostre acerca dos contidos, a participación con corrección nas situacións de interacción 

comunicativa, a lectura comprensiva de textos que lle permita identificar temas e ideas principais, 

construción adecuada e coherente de textos, e a utilización pertinente dun vocabulario cada vez máis 

amplo. En cada exame figurará a valoración que se outorga a cada pregunta. Como acordo do 

Departamento, fixase que os  erros ortográficos, morfosintáctico e de léxico moi graves desconten 

0.2 puntos ata un máximo de 1 punto. Contémplase a posibilidade de facer recuperacións. A 

cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada avaliación. 

       No presente curso, todas as actividades de aula susceptibles de ser avaliadas e outras propostas 

pola profesora, aparecerán na aplicación do dominio do centro Google Classroom para facilitar o 

seguimento do traballo académico, e tamén como reforzo, para aquel alumnado que non poida asistir 

ás aulas por motivos de saúde. No caso dunha situación de confinamento, haberá tarefas avaliables e 

clases nun horario similar ao do centro na aplicación Classroom. 

        O alumnado que non se presente a algunha das probas programadas na aula, terá a posibilidade 

de facelo noutra data, sempre que a ausencia estea debidamente xustificada. Se un alumno ou alumna 

copiase durante a realización dunha proba, o exame sería retirado e outorgaríaselle unha cualificación 

de cero. Aplicarase o mesmo procedemento que se acaba de describir na convocatoria extraordinaria 

de setembro. Nesta convocatoria só se terá en conta a cualificación obtida no exame, sen ningún outro 

criterio.  

 

Lecturas trimestrais obrigatorias e proposta de lecturas voluntarias. 
 

1ª Avaliación: Resistencia de Rosa Aneiros. 

 

3ª Avaliación: Beleza vermella de Arantxa Portabales. 

 

 

      No segundo trimestre o alumnado desenvolverá un traballo con vistas a unha exposición oral ou 

á realización dun “booktuber” sobre as seguintes obras (que poden tamén escollerse como lecturas 

voluntarias ao longo do curso): 

   

 

1. A praia dos afogados (Domingo Villar) 

2. Anagnórise (Vitoria Moreno Ogando) 

3. Camiños na auga (Manuel Núñez Singala) 

4. Así nacen as baleas (Anxos Sumai) 

5. A lúa da colleita (Anxos Sumai) 

6. Todo é silencio (Manuel Rivas) 

7. As rapazas de Xan (Manuel Iglesias Turnes) 

8. Morning Star (Xosé Miranda) 

9. A forma das nubes (María López) 

10. Morgún (Suso de Toro) 

11.Non volvas (Suso de Toro) 

12.Erros e Tánatos ( JM Navaza) 



13. Comedores de patacas (Manuel Rivas) 

14.Brooklyn Follies (Paul Auster) 

15.O vixía no centeo (JD Sallinger) 

16. Ollos de auga (Domingo Villar) 

17.A velocidade do frío (Xosé Manuel Seixas) 

18. Os vellos non deben namorarse (Castelao) 

19.A xente da Barreira (Carballo Calero) 

20.Criminal (Xurxo Borrazás) 

21.O paso do noroeste (Xavier Queipo) 

22. Beleza vermella (Arantza Portabales) 

 

Lingua Galega e Literatura 2º de Bacharelato 

CONTIDOS 

1º trimestre: 

UNIDADES 1, 2, 3, 7 e 9. 

2º trimestre 

UNIDADES 4, 6, 8, 10 e 11. 

3º trimestre 

UNIDADES 5, 12, 13 e 14. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 x x         

UN. 2  x         

UN. 3  x x        

UN. 4     x      

UN. 5        x   

UN. 6     x      

UN. 7   x        

UN. 8      x     

UN. 9    x       

UN. 10       x    

UN. 

11-12 

      X x x 

 

  

UN. 

13-14 

       x x  

 



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 O curso comeza cunha avaliación inicial. Esta proba permite apreciar o modo en que cada 

alumno e alumna se expresan, a complexidade discursiva, a natureza do vocabulario que emprega, 

etc. Pídese ao alumnado que elabore un texto sobre un tema proposto (invención dunha historia na 

que figuren unha serie de palabras dadas, comentario sobre un tema de actualidade, opinión 

argumentada a partir dun texto seguindo o modelo das probas ABAU …). Asemade valóranse a 

acentuación, puntuación, léxico, coherencia e cohesión do escrito. 

 A partir de aquí, e no transcurso das actividades na aula, o profesorado terá a oportunidade de 

facer unha avaliación formativa do traballo que se realiza. O alumnado terá ao longo do curso como 

mínimo tres probas de contidos da materia, unha por avaliación. Neste curso, os criterios de 

cualificación que se utilizarán son os establecidos pola CIUG. 

 De formal xeral, no proceso de avaliación terase en conta o coñecemento comprensivo que o 

alumnado demostre acerca dos contidos, a participación con corrección nas situacións de interacción 

comunicativa, a lectura comprensiva de textos que lle permitan identificar temas e ideas principais, 

construción adecuada e coherente de textos, e a utilización pertinente dun vocabulario cada vez máis 

amplo. 

            En cada exame figurará a valoración que se outorga a cada pregunta. A criterio da profesora 

quedará o desenvolvemento de recuperacións ao alumnado, ademais dos casos especiais, como 

enfermidade grave, hospitalización etc. A cualificación final será a media aritmética das 

cualificacións obtidas en cada avaliación. 

 O alumnado que non se presente a algunha das probas programadas terá a posibilidade de 

facelo noutra data, sempre que a ausencia estea debidamente xustificada. 

            Se un alumno ou alumna copiase durante a realización dunha proba, o exame sería retirado e 

outorgaríaselle unha cualificación de cero. Aplicarase o mesmo procedemento que se acaba de 

describir na convocatoria extraordinaria de xullo. Nesta convocatoria só se terá en conta a 

cualificación obtida no exame, sen ningún outro criterio. 

 

- O exame de contidos suporá o 80% da cualificación global. 

- A proba escrita sobre o libro de lectura (un obrigatorio en cada trimestre) suporá o 10% da 

cualificación global. O alumnado dispón xa dunha ampla listaxe de títulos para escoller 

obrigatoriamente tres no curso. 

- A consecución de tarefas, así como as lecturas voluntarias, valoraranse co 10% da cualifica-

ción global. 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

 

     Dende o comezo de curso o alumnado traballa coa aula virtual de Classroom, xa que ten unha 

conta @iesxulianmagarinos.org. Nesta aula ten á súa disposición material diverso relacionado coa 

materia (enlaces, contidos, informacións varias relacionadas co desenvolvemento da materia…) e 

tamén realiza tarefas para seren avaliadas. 

     En caso de confinamento continuaremos o traballo a través desta plataforma ademais de impartir 

clases, e as tarefas na aplicación poden substituír ás probas escritas na aula. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


