
 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 0 DE 6 CENTRO:IES ESPIÑEIRA 
CURSO:1ºESO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 

CURSO: 1ºESO 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA: 7-5-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO:IES ESPIÑEIRA 
CURSO:1ºESO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 6 CENTRO:IES ESPIÑEIRA 
CURSO:1ºESO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 
 

 

1ºESO: LINGUA GALEGA 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

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. 

LGB2.1.3. 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. 

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. 

B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios da vida educativa, 
especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre as tarefas 
e aprendizaxes realizadas. 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos 
propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións 
sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

B2.12. Producir textos de distintos xéneros: 
descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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. 

B3.3. 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. 

B3.5. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das 
distintas categorías gramaticais, utilizar 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. [agás o verbo, a 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas. 

preposición e a conxunción] 

B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar sobre 
os mecanismos da cohesión textual 
como a deíxe persoal. 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. 

B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 
conectores textuais máis comúns (sobre 
todo os temporais e os explicativos). 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, en 
particular os temporais e explicativos. 

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. 

B3.12. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos 
elementos transversais e nos que se 
eviten estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 B4.1. Valorar as linguas como medios de 
relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar 
positivamente 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 na literatura de tradición oral e no xénero humorístico.  

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes 
diatópicas do galego. 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural. 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 
súa zona. 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións 
lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

Bloque 5. Educación literaria 

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. Diferenza textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos 
máis xerais. 

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: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Correo electrónico (envío o domingo) e Webex (clase on line, para as 
dúbidas sobre as actividades) a profesora establece actividades para realizar. 
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da persoa 
pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.  
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo 
(xoves/venres), pois unha vez enviadas as solucións (venres noite) non se poden 
entregar (agás importante xustificación) 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas. 
- Recollida e valoración de exercicios de comprensión lectora. 
- Recollida e valoración de exercicios de Gramática e Literatura. 
- Traballo interdisciplinar: Semana Fauna e Proxecta Igualdade. 

Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en porcentaxe de número de 
tarefas entregadas) para redondear a nota á alza. Así mesmo se participan no 
proxecto de Igualdade poderán subir 0’25 puntos máis. O traballo da Semana 
Fauna entra dentro das tarefas semanais. 
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder aprobar, 
respectando a data de entrega indicada.  
Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre (e no seu caso, 0’25 p do Proxecto) 
acadando un resultado non inferior a 4’5 : aproban sen necesidade de facer unha 
proba específica. É dicir, recuperan coas tarefas de repaso/reforzo (e, no seu 
caso, co Proxecto).  
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. (e , no seu caso, 
o Proxecto) non acadan o 4’5  terán que facer unha proba específica con 
preguntas de comprensión e expresión escrita, tipoloxía textual, funcionamento 
da lingua e textos literarios (non entrarán os estándares do bloque de 
Comunicación oral, pero si dos outros 4 bloques). Esta proba pode ser vía 
Correo electrónico (con tempo marcado de entrega)  ou ben vía videoconferencia 
Webex. No caso de volver ás aulas, esta proba será presencial. Ao resultado 
desta proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo/repaso (e 
no seu caso, a nota do Proxecto). 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial.  
Nela entrarán unicamente os contidos e estándares traballados na primeira e 
mais a segunda avaliacións, sobre todo, os relacionados coa comprensión 
lectora, expresión escrita, funcionamento da lingua e literatura. Evidentemente na 
proba de setembro non hai contidos relacionados coa expresión oral. 
Ao  alumnado que teña que ir á proba extraordinaria de setembro entregaráselle 
un caderno con exercicios de repaso/reforzo para facilitar a preparación do 
exame. A entrega deste caderno sumará 1 punto á nota do exame. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

 
Neste curso non hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura de textos e cuestións de comprensión lectora. 
- Actividades de repaso gramatical dos contidos vistos na aula presencial. 
- Traballo de textos literarios: análise métrica e recoñecemento de 

recursos literarios vistos en aula. 
- Exercicios de composicións escritas (textos de creatividade propia do 

alumnado). 
- Diapositiva para o traballo interdisciplinar da Semana Fauna. 

(obrigatorio). 
- Diapositiva para o traballo de Proxecta Igualdade. (voluntario). 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

 - Todos o alumnado ten conectividade e foron informados das 
plataformas utilizadas na materia (gmail e webex). 

- O domingo pola noite envío un correo coas actividades para esa 
semana. Para facer de luns a venres e entregar a medida que o vaia 
facendo. Se teñen dúbidas usamos a conexión do chat de gmail. 

- O xoves ás 11h establecemos videoconferencia (iniciadas en abril) para 
explicar as dúbidas que poidan xurdir sobre as actividades a realizar. 

- O venres marco a data límite de entrega sobre as 15h (ás veces o xoves 
ás 18h), pois sobre as 20h envío as solucións para que corrixan os 
erros ortográficos e os gramaticais que non quedaron claros nas 
explicacións vía chat de gmail ou webex.  

- O sábado envíase a memoria do traballo semanal ao titor. 
 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico. 
- Videoconferencias webex. 
- Dicionario rag on line. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos pola profesora. 
- Presentacións powerpoint/google. 
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de videoconferencia (información con explicación) e tamén se lles 
enviará un correo electrónico para informalos de cando aparece publicitada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 B1.3 Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, 
técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

 LGB1.3.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e 
incorporalos ás súas producións. 

 LGB1.3.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 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. 

 B2.2 Comprender e interpretar, en formato 
papel ou dixital, textos propios dos medios 
de comunicación (noticias). 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias). 

 LGB2.22. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: 
portadas e titulares. 

 B2.2. Comprender e interpretar en formato 
papel ou dixital, textos propios da vida 
educativa, especialmente, os instrutivos e 
expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os 
instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias. 

 LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se expoñan 
feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

 

 B2.4 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. 

 LGB2.4,1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 LGB2.4,2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

 LGB2.3.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

 LGB2.3.4. Respecta as opinións dos demais. 

 B2.4 Ler en voz alta co dicción, entoación e 
ritmo adecuados á situación comunicativa e 
á súa función. 

 LGB2.4.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos de 
puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 

 LGB2.4.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

 B2.5. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos de carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias 
curriculares. 

 LGB2.5.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 
resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias 
curriculares. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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 B2.4 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. 

 LGB2.4,1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 LGB2.4,2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou 
globais dun texto. 

 LGB2.3.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 

 LGB2.3.4. Respecta as opinións dos demais. 

 B2.6. Producir e sintetizar, en formato papel 
ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 
fundamentalmente, narracións e 
descricións. 

 LGB2.12.6. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun 
modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

 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. 

 B3.4. 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. 

 B3.5. Analizar e usar correctamente a 
puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

 LGB3.5,1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

 B3.6. Recoñecer a estrutura de 
substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais. 

 LGB3.6.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na comprensión e 
produción de textos orais e escritos. 

 LGB3.6.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con flexibilidade e 
creatividade. 

 B3,7. Participar en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos 
elementos transversais enos que se 
evitenestereotipos lingüísticos ou culturais. 

 LGB3.7.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

 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. 

 LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración. 

 LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e coñece os 
territorios que a integran. 

 LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e xogos) e 
educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros similares da 
lusofonía. 

 B4.2. 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. 

 LGB4.2.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

 LGB4.22. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

 B4.3 Describir a situación legal das linguas 
do Estado español. 

 LGB4.3.1. 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. 

 LGB4.4.1. 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. 

  

 B4.5. Identificar e clasificar as variantes 
diafásicas do galego, recoñecer os trazos 
da variedade estándar da lingua galega e 
valorala como variante unificadora, así 
como apreciar a variante diatópica propia. 

 LGB4.5.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 

 LGB4.5.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da xerga 
estudantil. 

 LGB4.5.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

 LGB4.5.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da 
súa zona. 
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 Bloque 5. Educación Literarias 

 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. Comparar textos pertencentes a 
diferentes xéneros e subxéneros, 
sinalando as coincidencias e diferenzas, 
tanto estruturais coma formais. 

 LGLB5.2,1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as 
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 LGLB5.2.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes 
subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 B5.3. Analizar textos literarios, de 
maneira guiada, identificar os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos 
recursos retóricos. 

 LGB.5.3.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos 
subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Whatsapp  (envío o domingo a noite ou a primeira hora do luns) o 
profesor establece actividades para realizar. Será moi importante a interacción, 
xa que isto demostrará o interese da persoa pola aprendizaxe que se propón e 
servirá para redondear a nota. 
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo (venres ás 
21 h). 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas. 
- Recollida e valoración de exercicios de comprensión lectora. 
- Recollida e valoración de exercicios de Gramática. 
- Traballo interdisciplinar: Semana Fauna e Proxecta Igualdade. 

Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en porcentaxe de número de 
tarefas entregadas) para redondear a nota á alza. Así mesmo se participan no 
proxecto de Igualdade poderán subir 0’25 puntos máis. O traballo da Semana 
Fauna entra dentro das tarefas semanais. 
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder aprobar, 
respectando a data de entrega indicada. 
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Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre (e no seu caso, 0’25 p do Proxecto) 
acadando un resultado non inferior a 4’5 : aproban sen necesidade de facer unha 
proba específica. É dicir, recuperan coas tarefas de repaso/reforzo (e, no seu 
caso, co Proxecto). 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. (e , no seu caso, 
o Proxecto) non acadan o 4’5  terán que facer unha proba específica con 
preguntas de comprensión e expresión escrita, tipoloxía textual, funcionamento 
da lingua e textos literarios (non entrarán os estándares do bloque de 
Comunicación oral, pero si dos outros 4 bloques). Esta proba pode ser vía 
Correo electrónico (con tempo marcado de entrega)  ou ben  presncial, no caso 
de volver ás aulas. Ao resultado desta proba sumaráselle a porcentaxe acadado 
nas tarefas de reforzo/repaso (e no seu caso, a nota do Proxecto). 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial. 
Nela entrarán unicamente os contidos e estándares traballados na primeira e 
mais a segunda avaliacións, sobre todo, os relacionados coa comprensión 
lectora, expresión escrita, funcionamento da lingua e literatura. Evidentemente na 
proba de setembro non hai contidos relacionados coa expresión oral. 
Ao  alumnado que teña que ir á proba extraordinaria de setembro entregaráselle 
un caderno con exercicios de repaso/reforzo para facilitar a preparación do 
exame. A entrega deste caderno sumará 1 punto á nota do exame. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Hai unha alumna e dous alumnos coa materia pendente. Un deles tiña entregado 
o traballo da 1ªav,mais suspendera o exame. As outras dúas persoas nin se 
presentaron a exame nin entregaron o traballo.  
Tíñase pensado facer un exame de carácter global en maio, mais , dada a 
situación substitúese ese exame pola entrega de das tarefas asignadas na 1ª e 
na 2ª avaliacións.. 
 

 
Criterios de cualificación: 
Dado que non é posible realizar a proba escrita, para poder aprobar 
definitivamente a materia tan só se lles require a entrega das tarefas completas  
que lles proporcionou a profesora a través do correo electrónico. A persoa que 
tiña o traballo da 1ª av entregado só ten que facer actividades da 2ªav avaliación. 
As outras persoas teñen que facer actividades das dúas avaliacións, pois non 
tiñan nada entregado nin aprobado.  A entrega deste traballo completo implicará 
o aprobado da pendente con un 5. Se queren máis cualificación, terán que 
realizar unha proba específica (exame),vía correo electrónico ou vía webex. No 
caso de voltar ás aulas, esta proba será presencial. 
A data límite de entrega deste traballo é o 22 de maio (imprescindible 
respectar a data de entrega). De non presentalo, terán que facer un exame 
(forzosamente) ou ben aprobar a materia do curso actual (co cal daríaselles por 
aprobada a pendente) 
De non entregar o traballo completo, nin, no seu caso, presentarse á proba 
específica ou aprobar o curso actual, suspenden a pendente e terán que realizar 
un exame (na medida do posible presencial) na convocatoria extraordinaria de 
setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Se entregan as actividades asignadas completas, aproban a materia con un 5.  
No caso de querer máis nota, terían que presentarse a unha proba escrita 
específica da materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura de textos e cuestións de comprensión lectora. 
- Actividades de repaso gramatical dos contidos vistos na aula presencial. 
- Traballo de textos literarios: análise métrica e recoñecemento de 

recursos literarios vistos en aula. 
- Exercicios de composicións escritas (textos de creatividade propia do 

alumnado). 
- Diapositiva para o traballo interdisciplinar da Semana Fauna. 

(obrigatorio). 
- Diapositiva para o traballo de Proxecta Igualdade. (voluntario). 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Todos o alumnado ten conectividade a través do móbil. 
- O domingo pola noite ou o luns de mañán  envío unha mensaxe de 

whatsapp  coas actividades para esa semana. Para facer de luns a 
venres e entregar a medida que o vaia facendo. Se teñen dúbidas 
usamos a conexión do chat de whatsapp. 

 
- O venres marco a data límite de entrega sobre as 21h , 
- O domingo envíase a memoria do traballo semanal ao titor. 

 

Materiais e recursos 

- Whatsapp. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos polo profesor. 
- Presentacións powerpoint/google. 
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de whatsapp, e para avisar as familias é por mediación da titora. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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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LINGUA GALEGA 3ºESO 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 

visualmente. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

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. 

B2.5. Identificar o tema, os 

subtemas e a estrutura 

comunicativa dos textos 

expositivos e explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos 

expositivos e explicativos. 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do emisor. 

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. 

B2.12. 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. 

LGB2.12.5. 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). 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

. 

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. 

[agás pronomes persoais, adverbio, preposición e conxunción] 

B3.3. Recoñecer e explicar 

os procedementos de 

creación de palabras e as 

posibilidades de 

combinación para crear 

novas palabras para crear 

novos elementos léxicos. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: LIGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

B3.4. Recoñecer e usar 

adecuadamente a fonética 

da lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B3.6. Aplicar as normas 

ortográficas e 

morfolóxicas da lingua 

galega. 

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

B3.7. Analizar e usar 

correctamente a 

puntuación. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente.  

B3.10. 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. 

B3.11. 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. 

B3.12. Participar en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) 

nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no 

centro docente, 

relacionados cos 

elementos transversais e 

nos que se eviten 

estereotipos lingüísticos 

ou culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 

as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

 

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. 

B4.3. Coñecer as principais 

iniciativas normalizadoras, 

adquirir vínculos positivos 

cara ao uso do galego e 

asumir a importancia da 

contribución individual no 

desenvolvemento da 

lingua galega. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

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. 

[ata o século XVIII incluído] 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os 

seus inicios ata 1916.  [ata o séc. XVIII] 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 

os seus inicios ata 1916.   [ata o século XVIII] 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 

desde os seus inicios ata 1916.  [ata o séc. XVIII] 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde os seus inicios ata 1916.  [Ata o séc. XVIII] 
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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. 

Bloque 5. Educación literaria 

 

B5.1. Identificar e 

comprender as distintas 

épocas e períodos da 

literatura galega desde as 

súas orixes na Idade 

Media ata 1916. 

[ata o século XVIII] 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes 

na Idade Media ata 1916.  [ata o século XVIII] 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da literatura 

galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos.  [ata 

o século XVIII] 

B5.2. Seleccionar, ler 

autonomamente e 

comentar textos 

representativos da 

literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916 e 

relacionar o seu contido co 

contexto histórico, cultural 

e sociolingüístico de cada 

período. 

[ata o século XVIII] 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura galega 

desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. [ata o século XVIII] 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a 

Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da 

literatura galega correspondente. [ata o ´século XVIII] 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a Idade 

Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 

histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente.  [ata o 

século XVIII] 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes épocas 

e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico da(s) 

época(s) ou do(s) período(s). 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Correo electrónico (envío o domingo) e Webex (clase on line, para as 
dúbidas sobre as actividades) a profesora establece actividades para realizar. 
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da persoa 
pola aprendizaxe que se propón.  
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo 
(xoves/venres), pois unha vez enviadas as solucións (venres noite) non se poden 
entregar (agás inescusable xustificación) 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas. 
- Recollida e valoración de exercicios de comprensión lectora. 
- Recollida e valoración de exercicios de Gramática e Literatura. 
- Traballo interdisciplinar: Semana Fauna e Proxecta Igualdade. 
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Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en porcentaxe de número de 
tarefas entregadas) para redondear a nota á alza. Así mesmo se participan no 
proxecto de Igualdade poderán subir 0’25 puntos máis. O traballo da Semana 
Fauna entra dentro das tarefas semanais. 
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder aprobar, 
respectando a data de entrega indicada.  
Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre (e no seu caso, 0’25 p do Proxecto) 
acadando un resultado non inferior a 4’5 : aproban sen necesidade de facer unha 
proba específica. É dicir, recuperan coas tarefas de repaso/reforzo (e, no seu 
caso, co Proxecto).  
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. (e , no seu caso, 
o Proxecto) non acadan o 4’5  terán que facer unha proba específica con 
preguntas de comprensión e expresión escrita, gramática textual, funcionamento 
da lingua, lingua e sociedade e textos literarios (non entrarán os estándares do 
bloque de Comunicación oral, pero si dos outros 4 bloques). Esta proba pode ser 
vía Correo electrónico (con tempo marcado de entrega)  ou ben vía 
videoconferencia 
Webex. No caso de volver ás aulas, esta proba será presencial. Ao resultado 
desta proba sumaráselle a porcentaxe acadada nas tarefas de reforzo/repaso (e 
no seu caso, a nota do Proxecto). 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial.  
Nela entrarán unicamente os contidos e estándares traballados na primeira e 
mais a segunda avaliacións, sobre todo, os relacionados coa gramática textual, 
expresión escrita, funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura. 
Evidentemente na proba de setembro non hai contidos relacionados coa 
expresión oral. 
Ao  alumnado que teña que ir á proba extraordinaria de setembro entregaráselle 
un caderno con exercicios de repaso/reforzo para facilitar a preparación do 
exame. A entrega deste caderno sumará 1 punto á nota do exame. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Neste curso un só alumno tiña a materia pendente de 2ºESO; tiña aprobadas as 
dúas probas que se realizaron ao longo das avaliacións presenciais e tiña 
entregados os dous traballos que se lle requiriron. Por tanto considérase 
aprobado, sen necesidade de entregar máis material. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura de textos e cuestións de comprensión lectora. 
- Actividades de repaso gramatical dos contidos vistos na aula presencial. 
- Traballo de textos literarios: análise métrica e recoñecemento de 

recursos literarios vistos en aula. 
- Actividades con preguntas de literatura sobre apuntamentos entregados 

en aula presencial. 
- Exercicios de composicións escritas (textos de creatividade propia do 

alumnado). 
- Diapositiva para o traballo interdisciplinar da Semana Fauna. 

(obrigatorio). 
- Diapositiva para o traballo de Proxecta Igualdade. (voluntario). 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Todo o alumnado ten conectividade e foron informados das plataformas 
utilizadas na materia (gmail e webex). 

- O domingo pola noite envío un correo coas actividades para esa 
semana. Para facer de luns a venres e entregar a medida que o vaian 
facendo. Se teñen dúbidas usamos a conexión do chat de gmail. 

- O xoves ás 10h establecemos videoconferencia (iniciadas en abril) para 
explicar as dúbidas que poidan xurdir sobre as actividades a realizar. 

- O venres marco a data límite de entrega sobre as 15h (ás veces o xoves 
ás 18h), pois sobre as 20h envío as solucións para que corrixan os 
erros ortográficos e os gramaticais que non quedaron claros nas 
explicacións vía chat de gmail ou webex.  

- O sábado envíase a memoria do traballo semanal ao titor. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico 
- Videoconferencias webex. 
- Dicionario rag on line. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos pola profesora. 
- Documentos con resumos de literatura elaborados pola profesora e 
repartidos en aula presencial. 
- Presentacións powerpoint/google. 
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de videoconferencia (información con explicación) e tamén se lles 
enviará un correo electrónico para informalos de cando aparece publicitada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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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Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 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. 

 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. 

 LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 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. 

 B2.4. 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. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

 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  

 LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais  

 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. 

 B3.6. 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. 

 B3.8. Recoñecer e usar 
enunciados e oracións, 

 LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 
semanticamente.  

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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identificando as principais 
regras de combinación 
impostas polo verbos. 

 LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus 
complementos. 

 LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 

 LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

 LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

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

 LG3.11.1. 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 texto, e emprega nas producións propias, os distintos 
procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

 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 e describir o papel 
da lusofonía nas linguas do 
mundo no século XXI. 

 LGB4.1.1. 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

   

 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.   

 

[ata 1975] 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata a 
actualidade.  [ata 1975] 

 LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas.  [ata 1975] 

 LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916.  [ata 1975] 

 LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916.    [ata 1975] 

 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 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 

 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. 
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variedades xeográficas, 
diastráticas e diafásicas da 
lingua galega e da función 
da lingua estándar. 

 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 

Bloque 5. Educación literaria 

. 

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

[ata 1975] 

  LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade.   [ata 1975] 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos.   [ata 1975] 

 B5.2. Seleccionar, ler 
autonomamente e comentar 
obras representativas da 
literatura galega de 1916 ata 
a actualidade e relaciona o 
seu contido co contexto 
histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada 
período. 

 

[ata 1975] 

 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 
relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

[ata 1975] 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega desde 1916 
ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega correspondente   [ata 1975] 

 B5.4. Elaborar traballos 
individuais e/ou en grupo nos 
que se describan e analicen 
textos representativos da 
literatura galega de 1916 ata 
a actualidade.  [ata 1975] 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e analizan 
textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

 

[ata 1975] 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Correo electrónico (envío o domingo) e Webex (clase on line, para as 
dúbidas sobre as actividades) a profesora establece actividades para realizar. 
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da persoa 
pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.  
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo 
(xoves/venres), pois unha vez enviadas as solucións (venres noite) non se poden 
entregar (agás importante xustificación) 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas. 
- Recollida e valoración de exercicios de comprensión lectora. 
- Recollida e valoración de exercicios de Gramática e Literatura. 
- Traballo interdisciplinar: Semana Fauna e Proxecta Igualdade. 

Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en porcentaxe de número de 
tarefas entregadas) para redondear a nota á alza. Así mesmo se participan no 
proxecto de Igualdade poderán subir 0’25 puntos máis. O traballo da Semana 
Fauna entra dentro das tarefas semanais. 
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder aprobar, 
respectando a data de entrega indicada.  
Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre (e no seu caso, 0’25 p do Proxecto) 
acadando un resultado non inferior a 4’5 : aproban sen necesidade de facer unha 
proba específica. É dicir, recuperan coas tarefas de repaso/reforzo (e, no seu 
caso, co Proxecto).  
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. (e , no seu caso, 
o Proxecto) non acadan o 4’5  terán que facer unha proba específica con 
preguntas de comprensión e expresión escrita, tipoloxía textual, funcionamento 
da lingua, lingua e sociedade e textos literarios (non entrarán os estándares do 
bloque de Comunicación oral, pero si dos outros 4 bloques). Esta proba pode ser 
vía Correo electrónico (con tempo marcado de entrega)  ou ben vía 
videoconferencia 
Webex. No caso de volver ás aulas, esta proba será presencial. Ao resultado 
desta proba sumaráselle a porcentaxe acadado nas tarefas de reforzo/repaso (e 
no seu caso, a nota do Proxecto). 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial.  
Consistirá nun exame escrito no que entrarán unicamente os contidos e 
estándares traballados na primeira e mais a segunda avaliacións, sobre todo, os 
relacionados coa comprensión lectora, expresión escrita, gramática textual, 
funcionamento da lingua, lingua e sociedade e literatura. Evidentemente na 
proba de setembro non hai contidos relacionados coa expresión oral. 
Ao  alumnado que teña que ir á proba extraordinaria de setembro entregaráselle 
un caderno con exercicios de repaso/reforzo para facilitar a preparación do 
exame. A entrega deste caderno sumará 1 punto á nota do exame. 
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Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Hai dúas alumnas coa materia pendente. Unha delas tiña aprobada 1 avaliación 
(faltáballe facer unha proba de recuperación da outra avaliación suspensa) e a 
outra tiña as 2 suspensas, para a cal se tiña pensado facer un exame global da 
materia pendente no mes de maio. 

Criterios de cualificación: 
Dado que non é posible realizar a proba escrita, para poder aprobar 
definitivamente a materia tan só se lles require a entrega das tarefas completas  
que lles proporcionou a profesora a través do correo electrónico. A que tiña 1 
avaliación aprobada só ten que facer actividades da avaliación suspensa. A outra 
alumna ten que facer actividades das dúas avaliacións, pois non tiña nada 
entregado nin aprobado.  A entrega deste traballo completo implicará o aprobado 
da pendente con un 5. Se queren máis cualificación, terán que realizar unha 
proba específica (exame),vía correo electrónico ou vía webex. No caso de voltar 
ás aulas, esta proba será presencial. 
A data límite de entrega deste traballo é o 22 de maio. De non presentalo, terán 
que facer un exame (forzosamente) ou ben aprobar a materia do curso actual (co 
cal daríaselles por aprobada a pendente) 
De non entregar o traballo completo, nin, no seu caso, presentarse á proba 
específica ou aprobar o curso actual, suspenden a pendente e terán que realizar 
un exame (na medida do posible presencial) na convocatoria extraordinaria de 
setembro.  

 

 
Data límite de entrega destas tarefas: 22 de maio. 

Imprescindible respectar a data de entrega. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Se entregan as actividades asignadas completas, aproban a materia con un 5.  
No caso de querer máis nota, terían que presentarse a unha proba escrita 
específica da materia. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura de textos e cuestións de comprensión lectora. 
- Actividades de repaso gramatical dos contidos vistos na aula presencial. 
- Traballo de textos literarios: análise do contido e recoñecemento de 

recursos literarios vistos en aula. 
- Exercicios de composicións escritas (textos de creatividade propia do 

alumnado). 
- Diapositiva para o traballo interdisciplinar da Semana Fauna. 

(obrigatorio). 
- Booktrailer  para o traballo de Proxecta Igualdade. (voluntario). 
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Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Todos o alumnado ten conectividade e foron informados das 
plataformas utilizadas na materia (gmail e webex). 

- O domingo pola noite envío un correo coas actividades para esa 
semana. Para facer de luns a venres e entregar a medida que o vaian 
facendo. Se teñen dúbidas usamos a conexión do chat de gmail. 

- O martes ás 11h establecemos videoconferencia (iniciadas en abril) 
para explicar as dúbidas que poidan xurdir sobre as actividades a 
realizar. 

- O venres marco a data límite de entrega sobre as 15h (ás veces o xoves 
ás 18h), pois sobre as 20h envío as solucións para que corrixan os 
erros ortográficos e os gramaticais que non quedaron claros nas 
explicacións vía chat de gmail ou webex.  

- O sábado envíase a memoria do traballo semanal ao titor. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico 
- Videoconferencias webex. 
- Dicionario rag on line. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos pola profesora. 
- Presentacións powerpoint/google. 
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 

4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de videoconferencia (información con explicación) e tamén se lles 
enviará un correo electrónico para informalos de cando aparece publicitada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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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5.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCAS IMPRESCINDIBLES 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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, 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.  

Bloque 2.Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Bloque 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. 

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. 

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

LGB2.2.5. Axústase ás normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

B2.3. Comprender, producir e 
sintetizar o contido de textos 
expositivos e argumentativos de 
tema especializado do ámbito 
educativo ou de divulgación 
científica e cultural. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza tanto o contido de materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios e enciclopedias) e textos argumentativos e expositivos (ensaios). 

LGB2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos de carácter expositivo e argumentativo, de tema 
especializado, propios do ámbito educativo 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 educativo. 

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 
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gramatical. 

LGB2.3.6. Emprega léxico preciso e especializado e evita o uso de coloquialismos e palabras 
comodín. 

B2.5. Caracterizar, identificar e 
producir textos descritivos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

LGB2.5.1. Identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e as 
características lingüísticas dos textos descritivos e produce outros textos similares. 

B2.6. Caracterizar, identificar e 
producir textos expositivos 
pertencentes a distintos ámbitos de 
uso. 

LGB2.6.1. Produce, identifica e analiza a intención comunicativa, a estrutura formal, de contido e 
as características lingüísticas dos textos expositivos. 

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. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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. 

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. 

B3.9. 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. 

B3.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 

LGB3.10.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas 
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multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 

elementos transversais enos que 

se evitenestereotipos lingüísticos 
ou culturais. 

erelacionados cos elementos transversais,evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. 

B4.2. 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. 

B4.3. 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). 

B4.4. Recoñecer os cultismos, 
semicultismos e palabras 
patrimoniais e citar exemplos, así 
como distinguir as familias léxicas 
irregulares e utilizalas 
correctamente. 

LGB4.4.1. Recoñece os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e cita algún exemplo. 

LGB4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

B4.5. 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. 

B4.6. 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. 

Bloque 5. Educación literaria 

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. 
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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. 

B5.5. Identificar, analizar e describir a 
literatura do galego medio (séculos 
XVI, XVII e XVIII): contextualizar 
sociohistórica e 
sociolingüisticamente a produción 
desta etapa, e describir e analizar 
as obras e os/as autores/as 
principais. 

LGB5.5.1. Identifica, analiza e describe a literatura do galego medio (séculos XVI, XVII e XVIII): 
contextualiza sociohistórica e sociolingüisticamente a produción desta etapa, e describe e 
analiza as obras e os/as autores/as principais. 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Correo electrónico (envío o domingo) e Webex (clase on line, para as 
dúbidas sobre as actividades) a profesora establece actividades para realizar. 
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da persoa 
pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.  
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo 
(xoves/venres), pois unha vez enviadas as solucións (venres noite) non se poden 
entregar (agás importante xustificación) 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas. 
- Recollida e valoración de exercicios de comprensión lectora. 
- Recollida e valoración de exercicios de Gramática e Literatura. 
- Traballo interdisciplinar: Semana Fauna e Proxecta Igualdade. 

Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e terán sidas en conta para 
subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en porcentaxe de número de 
tarefas entregadas) para redondear a nota á alza. Así mesmo se participan no 
proxecto de Igualdade poderán subir 0’25 puntos máis. O traballo da Semana 
Fauna entra dentro das tarefas semanais. 
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades propostas para poder aprobar, 
respectando a data de entrega indicada.  
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Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre (e no seu caso, 0’25 p do Proxecto) 
acadando un resultado non inferior a 4’5 : aproban sen necesidade de facer unha 
proba específica. É dicir, recuperan coas tarefas de repaso/reforzo (e, no seu 
caso, co Proxecto).  
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. (e , no seu caso, 
o Proxecto) non acadan o 4’5  terán que facer unha proba específica con 
preguntas de comprensión e expresión escrita, tipoloxía textual, funcionamento 
da lingua, lingua e sociedade e textos literarios (non entrarán os estándares do 
bloque de Comunicación oral, pero si dos outros 4 bloques). Esta proba pode ser 
vía Correo electrónico (con tempo marcado de entrega)  ou ben vía 
videoconferencia 
Webex. No caso de volver ás aulas, esta proba será presencial. Ao resultado 
desta proba sumaráselle a porcentaxe acadado nas tarefas de reforzo/repaso (e 
no seu caso, a nota do Proxecto). 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial.  
Esta proba consistirá nun exame escrito no que entrarán unicamente os contidos 
e estándares traballados na primeira e mais a segunda avaliacións, sobre todo, 
os relacionados coa gramática textual, expresión escrita, funcionamento da 
lingua, lingua e sociedade e  literatura.  
Na proba de setembro non hai contidos relacionados coa expresión oral. 

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Neste curso non hai alumnos coa materia pendente. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Lectura de textos e cuestións de comprensión lectora. 
- Actividades de repaso gramatical e textual dos contidos vistos na aula 

presencial. 
- Traballo de textos literarios: análise e comprensión. 
- Textos relacionados coa Sociolingüística. 
- Exercicios de composicións escritas (textos de creatividade propia do 

alumnado). 
- Diapositiva para o traballo interdisciplinar da Semana Fauna. 

(obrigatorio). 
- Booktrailer  para o traballo de Proxecta Igualdade. (voluntario). 
- AMPLIACIÓN: sociolingüística e literatura do século XIX (apuntamentos 
da profesora e cuestións a desenvolver polo alumnado) 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Todo o alumnado ten conectividade e foron informados das plataformas 
utilizadas na materia (gmail e webex). 

- O domingo pola noite envío un correo coas actividades para esa 
semana. Para facer de luns a venres e entregar a medida que o vaian 
facendo. Se teñen dúbidas usamos a conexión do chat de gmail. 

- O mércores ás 11h (1ºBac.A) e ás 12 (1ºBac-B)  establecemos 
videoconferencia (iniciadas en abril) para explicar as dúbidas que 
poidan xurdir sobre as actividades a realizar e breve explicación sobre 
a materia que se amplía. 

- O venres marco a data límite de entrega sobre as 15h (ás veces o xoves 
ás 18h), pois sobre as 20h envío as solucións para que corrixan os 
erros ortográficos e os gramaticais que non quedaron claros nas 
explicacións vía chat de gmail ou webex.  

- O sábado envíase a memoria do traballo semanal á titora de cada 
grupo. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico 
- Videoconferencias webex. 
- Dicionario rag on line. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos pola profesora. 
- Documentos con resumos de Sociolingüística e Literatura do s.XIX 
elaborados pola profesora 
- Presentacións powerpoint/google. 
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 
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4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de videoconferencia (información con explicación) e tamén se lles 
enviará un correo electrónico para informalos de cando aparece publicitada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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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 

 

CENTRO: IES ESPIÑEIRA 

CURSO: 2ºBACHARELATO 
MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
DATA: 8-5-2020 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:IES ESPIÑEIRA 
CURSO:2ºBACHARELATO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 7 CENTRO:IES ESPIÑEIRA 
CURSO:2ºBACHARELATO 

MATERIA:LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 
 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

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. 

 

LGB2.2.2. 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. 

B2.4. Analizar e comentar textos 
argumentativos e expositivos 
propios dos ámbitos 
educativo, xornalístico, 
profesional e empresarial. 

LGB2.4.1. Describe os trazos morfosintácticos, léxico-semánticos e pragmático-textuais de 
textos expositivos e argumentativos. 

LGB2.4.2. Recoñece e explica a función no texto dos distintos procedementos de cita: estilo 
directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta. 

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. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

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. 

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 de noso patrimonio cultural. 

B3.3. Recoñecer e explicar o LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras.  

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
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proceso de formación das 
palabras e aplicar os 
coñecementos adquiridos para 
a mellora, comprensión e 
enriquecemento do 
vocabulario activo. 

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. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

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. 

LGB4.2.1. 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. 

Bloque 5. Educación literaria. 

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 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. 

B5.3. Identificar, analizar e 
describir a literatura galega 
entre 1936 e 1975: 

Poesía:  A Xeración de 1936, a 
Promoción de Enlace e a 
Xeración das Festas 
Minervais. 

Prosa:Os renovadores da 
prosa: ÁnxelFole, Eduardo 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía galega entre 1936 e 1975:  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 (ÁnxelFole, 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:  a Xeración dos 
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Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira 
Vilas. A Nova Narrativa 
Galega. Autores/as dos 
primeiros 70. 

Teatro:  a Xeración dos 50 e o 
Grupo de Ribadavia. 

50 e o Grupo de Ribadavia. 

 

 

 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
A través do Correo electrónico (envío o domingo) e Webex (clase on line, para as 
dúbidas sobre as actividades) a profesora establece actividades para realizar. 
Será moi importante a interacción, xa que isto demostrará o interese da persoa 
pola aprendizaxe que se propón e servirá para redondear a nota.  
Será imprescindible que se respecten as datas de entrega de traballo 
(xoves/venres), pois unha vez enviadas as solucións (venres noite) non se poden 
entregar (agás importante xustificación). 

Instrumentos: 
- Recollida e valoración de composicións escritas (comentario crítico) 

  - Recollida e valoración de exercicios de Gramática de repaso da 1ª e 2ª av. 
- Tarefas de ampliación con explicación: Semántica, Sintaxe, Sociolingüística e 
Literatura de 1978 á actualidade (resumos da profesora). 

Cualificación final 

Alumnado coas 2 avaliación aprobadas 
Realizarán as mesmas tarefas de repaso/reforzo e, sobre todo, ampliación e 
terán sidas en conta para subir a nota media das dúas avaliación con 1 punto (en 
porcentaxe de número de tarefas entregadas) para redondear a nota á alza.  
Nunca se penalizará a cualificación final polo traballo (ou non);  neste caso á 
media das 2 avaliacións sumarían +0 p realizado no 3ºtrimestre. 
Alumnado con 1 ou 2 avaliacións suspensas 
Deben entregar obrigatoriamente as actividades proposta respectando sempre a 
data de entrega indicada.  
Neste caso pódense dar dúas variables: 
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións e, de ter entregado todo, 
suman 1 punto das tarefas do 3ºtrimestre acadando un resultado non inferior a 
4’5 : aproban sen necesidade de facer unha proba específica. É dicir, recuperan 
coas tarefas de repaso/reforzo e ampliación.  
- Alumnos que ao facer a media das 2 avaliacións acadan unha puntuación 
insuficiente, na que aínda sumando a nota das tarefas da 3ªav. non acadan o 4’5  
terán que facer unha proba específica con preguntas de comprensión e 
expresión escrita (texto para comentar),  funcionamento da lingua, 
Sociolingüística e Literatura. Esta proba desenvolverase  vía videoconferencia 
Webex. No caso de volver ás aulas, esta proba será presencial. Ao resultado 
desta proba sumaráselle a porcentaxe acadado nas tarefas de reforzo/repaso. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro, na medida do posible, será presencial. Se non, webex.  
Esta proba consistirá nun exame escrito no que entrarán unicamente os contidos 
e estándares traballados na primeira e mais a segunda avaliacións, sobre todo, 
os relacionados coa gramática textual, expresión escrita, funcionamento da 
lingua, Sociolingüística e Literatura.  
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Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Tan só hai unha persoa coa materia pendente. Tiña aprobadas dúas partes ( en 
aulas presenciais), tan só quedaba a terceira avaliación, para a que estaba 
previsto realizar unha proba e entrega de tarefas asignadas para axudar a 
preparar o exame. 

 

Criterios de cualificación: 
Dado que non é posible realizar a proba escrita, para poder aprobar 
definitivamente a materia tan só se lle require a entrega das tarefas 
correspondentes á última avaliación. 
Data límite de entregas destas tarefas: 22 de maio. 
Imprescindible respectar a data de entrega.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Se entrega as actividades asignadas, aproba a materia con un 5.  
No caso de querer máis nota, tería que presentarse a unha proba escrita 
específica da materia que quedou para o terceiro trimestre. 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
- Actividades de repaso gramatical e textual dos contidos vistos na aula 

presencial. 
- Textos para realizar comentarios críticos. 
- Esquemas de apartados de Literatura. 
- AMPLIACIÓN: sociolingüística e literatura de 1975 á actualidade e 
literatura no exilio (apuntamentos da profesora e esquemas do 
alumnado). Semántica e Sintaxe (explicación de reforzo e exercicios 
aproveitando que fora explicada en Lingua Castelá en aulas presenciais) 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

- Todo o alumnado ten conectividade e foron informados das plataformas 
utilizadas na materia (gmail e webex). 

- O domingo pola noite envío un correo coas actividades para esa 
semana. Para facer de luns a venres e entregar a medida que o vaian 
facendo. Se teñen dúbidas usamos a conexión do chat de gmail 
diariamente. 

- O mércores ás 10h  establecemos videoconferencia (iniciadas en abril) 
para explicar as dúbidas que poidan xurdir sobre as actividades a 
realizar e breve explicación sobre a materia que se amplía. 

- O venres marco a data límite de entrega sobre as 15h (ás veces o xoves 
ás 18h), pois sobre as 20h envío as solucións para que corrixan os 
erros ortográficos e os gramaticais que non quedaron claros nas 
explicacións vía chat de gmail ou webex.  

- O sábado envíase a memoria do traballo semanal á titora do grupo. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico 
- Videoconferencias webex. 
- Dicionario rag on line. 
- Libro de texto. 
- Documentos con exercicios distribuídos pola profesora. 
- Documentos con resumos de Sociolingüística e Literatura (elaborados pola 
profesora).  
- Recomendación de lectura de libros a través de “Galicia le” (Rede de 
Bibliotecas de Galicia). 
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4.Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado a 
través de videoconferencia (información con explicación) e tamén se lles 
enviará un correo electrónico para informalos de cando aparece publicitada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 




