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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.
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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.

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. 

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 co ntrol das 
emocións ao falar en público. 

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.

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. 
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B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos ámbitos de uso

adecuados á situación e á intención comunicativa, con coherencia

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro 
adecuado, organizando os enunciados en secuencias lineais e ben 
cohesionadas.  cohesión, corrección gramatical e boa presentación. 

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

LGB2.1.3. 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.

LGB2.2.2. Produce textos propios de distintos ámbitos usando o rexistro 
adecuado, organizando os enunciados en secuencias lineais e ben 
cohesionadas. 

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

LGB2.6.1Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais e 
léxico-semánticos. 

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 da lingua galega e recoñecer a 
importancia e o valor das normas fonéticas como medio para facilitar a 
comunicación eficaz. 

B3.2. Coñecer as variedades dialectais, recoñecer e explicar os seus 
trazos característicos en ma nifestacións 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 de noso patrimonio cultural. 
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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.

LGB3.3.3. 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. 

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 .

LGB4.2.2. 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). 
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B4.3. Distinguir as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno desde 1916 ata 1978, describir o seu contexto e identificalo en 
textos. 

LGB4.3.3. Diferencia e describe as etapas que podemos establecer entre 
1916 e 1978 desde o punto de vista sociolingüístico. 

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. 

LGB4.4.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a actualidade). 

B5.1. Identificar, analizar e describir 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

LGB5.1.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1916 a 1936: 
autores/as de Vangarda e outros/as autores/as. 

LGB5.1.2. Identifica, analiza e describe a prosa de 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

B5.3. 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

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 
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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.

Fole, Eduardo BlancoAmor, Álvaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así 
como A Nova Narrativa Galega e autores/as dos primeiros 70   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.

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 

B5.5. Identificar, analizar e describir a literatura galega de 1975 ata a 
actualidade:

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

LGB5.5.2.  Identifica,  analiza  e  describe  a  prosa  galega  de  1975  ata  a
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– Poesía: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo século.
– Prosa: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo século. Teatro: temas, xéneros 
subxéneros, e estéticas dos/das principais autores/as dos 80, os 90 e o
novo século

actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais
autores/as dos 80, os 90 e o novo século. 

LGB5.5.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1975 ata a 
actualidade: temas, xéneros e subxéneros, e estéticas dos/das principais 
autores/as dos 80, os 90 e o novo século..

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os procedementos seguidos nas dúas primeiras avaliacións 
correspóndense co acordado orixinariamente na programación: proba 
escrita+expo. oral+ traballo diario. Nesta 3º avaliación valoraranse 
positivamente as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de 
aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado.
Para o alumnado que non adquirir as competencias imprescindibles enriba 
sinaladas, proporanse actividades que o axuden a superar a materia, e, en 
último caso,unha proba presencial (de a situación sanitaria o permitir) ou, de
non ser así a realización da proba será telemática, asegurándose en todo 
momento que se garanta unha boa praxe e obxectividade. 
As tarefas de recuperación flexibilaizaranse no posible, valorando as súas 
casuísticas concretas, que lle permitan manterse incorporado á aprendizaxe 
e suscitando o seu interese por esta.
Xaora, tratarase con especial coidado ao alumnado desconectado ou con 
problemas para o facer por diferentes motivos, e, dependendo dos casos, 
elaboraranse plans específicos de recuperación que consignaremos a seguir.

Instrumentos:  Empréganse os instumentos avaliados na 1ª e 2ª avaliacións: 
80% proba escrita, 10% lectura obrigatoria e exposición crítica, 10% traballo 
diario xunto co traballo realizado neste periodo de confinamento (só 
favorecerá ao alumnado e nunca o prexudicará, tendo a posibilidade de 
aumentar a totalidade da nota nun 10%) Para calcular este 10% emprégarase
a seguinte rúbrica:
-Entrega todas tarefas no prazo indicado e cunha elaboración correcta +10%
-Non entrega todas as tarefas ou están incompletas e con erros. +0,5%
-Non entrega as tarefas e as que entrega están realizadas de xeito que non
cumpren os mínimos esixidos +0%.

Como se dixo, privilixiarase a recuperación por actividades e tarefas cun 
carácter continuo e progresivo. Terase en conta, ademais dos criterios e 
estándares mínimos  mencionados, a conexión regular, a colaboración do 
alumno/a cun comportamento correcto e responsable, unha actitude positiva
cara á materia, unha resposta activa ante actividades e tarefas 
encomendadas, o respecto polos compoñeiros/as  e o profesor ou a evolución
experimentada. 
Se o alumno/a non consegue acadar os mínimos esixidos para o seu ciclo, 
farase de xeito presencial unha proba escrita. Se a situación sanitaria non o 
permite, convocarase ao alumno/a cunha semana de antelación, citándoo 
para un día a unha determinada hora, na que se lle facilitará unha 
práctica/proba escrita que terá que facer e enviar nun tempo limitado. Se for 
posíbel manterase o contacto visual por unha videoconferencia.
Alén desta proba escrita terán que realizar unha breve exposición oral onde
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dean a súa opinión crítica sobre algún tema de actualidade.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final da avaliación ordinaria en xuño obterase como a media aritmética
total das dúas avaliacións , ás que se lle pode sumar ata dous puntos tendo en
conta o traballo realizado no confinamento. 1ª ava. 50% +2ª ava. 50% (+ 20% 
tarefas).
Para a superación da materia será preciso acadar un mínimo de 5 puntos 
sobre a cualificación global.
No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para
unha avaliación positiva ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a
unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de
probas presenciais .Esta proba combinarase cun breve traballo dunha expo. 
Oral sobre un filme lusófono para o cal debían facer un comentario crítico.
Proba 90% +Expo. Oral 10%.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba presencial dos contidos traballados nas dúas primeiras avaliacións e 
parte da terceira en 2ª BAC ( ata o 12 de marzo ).
Incidimos en que todo isto se condiciona polo que dispoñan as autoridades 
sanitarias,e, caso de non ser posible a proba presencial en setembro, 
estudaranse as posibilidades óptimas para a elaboración da proba tal e como
se reflicte para o caso da avalición ordinaria vista anteriormente.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Refórzanse e repásanse os bloques visto até o confinamento: Fonética,
morfoloxía, dialectoloxía, sintaxe, literatura e sociolingüística, tendo como 
prioridade manter activo o alumnado a través  de propostas o máis lúdicas, 
cooperativas e interdisciplinares posibles., promovéndose sempre desde o 
centro a coordinación docente e o traballo colaborativo. 
Desde o comezo, ademais, apostouse polo desenvolvemento de actividades 
de repaso e reforzo da materia para lle ofrecer ao alumnado a  opción de 
recuperar as avaliacións suspensas e/ou mellorar as súas prestacións.  Ao 
decantármonos pola avaliación continua, neste intervalo aproveitouse para 
avanzar materia sempre vinculada a contidos xa expostos baseándomonos no
holismo gramatical e morfosintáctico.
Durante este tempo formuláronselle diversas actividades: artigos, textos 
literarios, monólogos ou audios para a reflexión e a comprensión textual, así 
como para a produción crítica subseguinte; visionado dun filme lusófono e a 
elaboración dun comentario crítico oral que valorase aspectos estéticos, 
lingüísticos e sociopolíticos; fichas de reforzo específicas para aquelas 
cuestións que non ficasen claras após poñelo en común co grupo, sempre 
cun feed-back continuo na súa devolución ou na explicación polas canles 
pertinentes; probas modelo ABAU; concursos e tarefas colaborativas no 
repaso dos contidos estudados (abecedarios, trivial, tabu ..). Todas elas 
serviron para comprobar a evolución de cada alumno/a e sempre coa 
intención de que non perdesen o o fío nun contexto tan delicado.
En todos os casos tratouse de maneira individualizada a cada alumno/a, 
atendendo á diversidade e ás problemáticas anteditas, empregando a 
metodoloxía que se expón a continuación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Unha vez establecido o contacto co alumnado, preferentemente a través do 
correo electrónico persoal ( recurso que viñamos empregando con 
anterioridade) . Cunha periocidade semanal encoméndaselles fichas repaso-
reforzo dos contidos traballados até o 12 de marzo modelo ABAU, onde o 
profesor fai unha aclaración-repaso previa con exemplos e aclaracións 
teóricas. De forma semanal envían para a corrección invididual as
tarefas que lles son entregadas coas correccións pertinentes para obter unha 
retroalimentación óptima.
Bardante certos problemas esporádicos de conexión,  o  grupo, na súa 
totalidade puido interaccionar co profesorado neste tempo. É certo que o feito
de encontrármonos nun centro que abrangue unha contorna rural fixo que a 
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accesibilidade a internet fose variable, e, por suposto, estes condicionantes 
foron tidos en conta desde o principio logo de coordinármonos coa titoría e a 
dirección.
Empregáronse ademais diferentes ferramentas que contribuísen a manter 
unha interrelación fluída (hangouts, videoconferencias...) na procura dunha 
aprendizaxe adaptada ao tempo de confinamento.

Materiais e recursos

Os materias e recursos que se seguiron tanto no curso como no período de 
confinamento foron de creación propia na súa meirande parte, 
servíndomonos de diversas fontes (libro de Anaya, recursos da web, modelos 
ABAU da CIUGA, textos xornalísticos...) as cales foron indispensables para a 
elaboración do devandito material.
O material de apoio para o alumnado, ademais dos recursos xerais que se 
ofrecen sobre diversos aspectos da lingua e da literatura, conta nesta 
unidade con enlaces a webs con contidos seleccionados para complementar 
as unidades, textos para ampliar contidos., propostas de traballo para 
reforzar e fixar os contidos da unidade ou actividades multimedia para 
reforzar os contidos da unidade. Tentouse, xa que logo, non variar nin a 
metodoloxía nin os recursos e materias propostos, se ben se fomentou 
necesariamente o contacto online
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

  Dende comezos do confinamento fíxose especial fincapé en detectar e
solventar calquera problema de conectividade por parte do alumnado.
A partir do comezo de mes de abril o contacto con todo o grupo de 2º BAC
é constante e empréganse tres medios fundamentais de transferencia de
información:
-Por unha banda , empregáronse os enderezos electrónicos persoais cos que
xa viñamos traballando como xeito preferente de interacción.
- A través de ABALAR, de xeito semanal infórmase ás familias das tarefas
encomendadas, así como de calquera incidencia que poida xurdir (avisos
de falta de entrega, aclaracións...)

Publicidade A  información  básica  da  adaptación  das  programacións  didácticas  para  a
finalización do curso 2019-2020, será elaborada en base aos principios de
claridade, transparencia e obxectividade que garantan o dereito dos alumnos
e  alumnas  a  que  o  seu  rendemento  sexa  avaliado  conforme  a  criterios
obxectivos.  A informacion estará dispoñible na páxina web do centro nun
lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir a
súa  publicidade,  seguindo  o  procedemento  establecido  no  centro.  Así
mesmo, o profesorado informará ao alumnado da súa área, materia, ámbito
ou módulo.
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