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1º ESO Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Desenvolvemento de habilidades de 
escoita activa con actitude de interese, de 
cooperación e de respecto. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación 
oral (intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións 
alleas e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, 
pausas, ton, timbre, volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

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

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

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. 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da 
palabra ou deduce o significado polo contexto 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das 
mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, 
enciclopedias, buscadores de internet. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos do ámbito educativo do alumnado, 
especialmente, textos descritivos, 
narrativos e expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs educativas, e 
información de dicionarios e enciclopedias 
en distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: 
webs educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en 
distintos soportes.  

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. 

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

LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a 
situación comunicativa. 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a 
cohesión das ideas: conectores textuais básicos, concordancias dentro do 
sintagma nominal e dentro do sintagma verbal. 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do 
texto (os parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas. 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico 
amplo e preciso, ,así coma as principais 
relacións semánticas e procedementos de 
creación de palabras, 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, e recoñecer e explicar as principais 
relacións semánticas e os procedementos de formación de palabras. 

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 normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras 
de consulta. 
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1º ESO Lingua Galega e Literatura 

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 
este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas. 

 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. 

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. 

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

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as 
regras de concordancia. 

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. 

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. 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, 
música e xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

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

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas 
diferenzas e similitudes. 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais 

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

LGB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na 
aula. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. 

LGB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como 
linguaxe artística. 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos 
definitorios. 
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1º ESO Lingua Galega e Literatura 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 
Procedementos:  

1ª e 2ª avaliación: neste caso, dado que a actividade académica foi presencial, 
os procedementos foron os sinalados na Programación inicial de curso: 

‐ Control das actividades realizadas na clase e na casa. 
‐ Observación directa da implicación do alumnado na materia mediante as 

intervencións orais na clase e a presentación axeitada das diferentes 
tarefas. 

‐ Probas escritas. 
‐ Obras de lectura.  

3ª avaliación: debido a que a actividade docente neste trimestre non é 
presencial, propoñemos tarefas de repaso, reforzo e recuperación 
especialmente encamiñadas a reforzar os estándares considerados 
imprescindibles das avaliacións anteriores, entregando as tarefas cunha 
frecuencia periódica marcada.  

Instrumentos: 

Instrumento 1 (I1):rúbricas para valorar as tarefas propostas. 

Instrumento 2 (I2): rexistro cuantitativo dos resultados das tarefas segundo o 
grao de elaboración. 

Instrumento 3(I3): rexistro da regularidade na entrega das tarefas e o 
cumprimento dos prazos fixados para a súa entrega. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de 
adquisición das competencias correspondentes e a consecución do mínimo 
establecido para os estándares imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media 
entre a primeira e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis 
próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a 
segunda avaliación. 

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita 
chegar ao aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas 
especificamente á recuperación das avaliacións anteriores.  

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar 
unha proba escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na 
Programación Didáctica e que recolla os contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, 
proporase un mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

Alumnado con materia pendente Neste nivel non hai alumnado coa materia pendente 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo 
e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades Nestas circunstancias especiais o predominio de actividades encamiñadas ó 
desenvolvemento da lingua escrita é obvio: 
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1º ESO Lingua Galega e Literatura 
‐ Actividades habituais que soen aparecer nos manuais (relacionar, 

identificar, seleccionar, corrixir...). 

‐ Actividades a partir de lecturas presentes no libro de texto e orientadas á 
expresión escrita e á reflexión sobre a lectura 

‐ Actividades de produción escrita nas que traballan diferentes formatos e 
xéneros lingüísticos. 

‐ Adquisición de vocabulario. 

‐ Actividades de composición de textos cunhas características 
determinadas. 

‐ Pequenos traballos de investigación individuais neste caso coa 
colaboración das familias do alumnado (investigación sobre topónimos, 
tradicións ou a fala particular da súa zona). 

‐ Visionado de Curtas de Animación: OQO – filmes galegos. 

‐ Audicións de cancións en galego. 

‐ Lectura de cómics en galego. 

A actitude do alumnado cara estas últimas actividades é diferente á que 
presentan ante as realizadas en papel, a disposición, atención e motivación 
son maiores. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade 
e sen conectividade) 

As actividades difúndese a través da aula virtual e do correo electrónico e as 
mensaxes que as familias e o alumnado xestionan periodicamente. 

Dende o punto de vista da lingua escrita, será o establecemento dunha serie 
de exercicios, especialmente seleccionados, de repaso e reforzo para todo o 
alumnado destinados á recuperación das cualificacións negativas da 1ª e 2ª 
avaliación e exercicios de reforzo de contido para mellorar a cualificación final.  

Atinxindo á lingua oral serán actividades dirixidas ó uso do galego como 
ferramenta de comunicación no seu entorno familiar. 

A comunicación será permanente co alumnado onde se lle marcarán, 
semanalmente e nalgúns casos diariamente (catro días á semana), 
determinadas actividades, pautas para facelas e prazos de presentación. 

Para aquel alumnado sen conexión, a través da información subministrada 
polo centro e as persoas titoras, prepararanse plans específicos de 
recuperación e de reforzo atendendo ás necesidades e contexto particular. 
Será sempre coa colaboración co departamento de orientación na redución 
das tarefas a aquelas esenciais. 

Materiais e recursos Libro de texto: 1º ESO Lingua e Literatura. Santillana Obradoiro. 

ISBN: 978-849972-217-7 ano 2015. 

Recursos tecnolóxicos e recursos audiovisuais: banda deseñada na rede 
curtas de animación e audicións de cancións, dispoñible no soporte 
audiovisual YouTube. 

Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan 
materiais en formato electrónico. 

Correo electrónico a través do dominio iesgarciabarros.org 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás familias A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas 
titoras polas canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación 
Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º ESO Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Comprender o sentido global e identificar a intención 
comunicativa de textos orais de carácter informativo 
propios dos medios de comunicación audiovisual 
(reportaxes, crónicas e documentais 

 Comprende o sentido e a intención comunicativa de textos 
orais dos medios de comunicación adaptados ao seu nivel e 
resumir o seu contido. 

Comprender interpretar e valorar de textos orais 
utilizados no ámbito social e educativo. 

Comprende as instrucións dadas para realizar distintas 
tarefas. 

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

Coñece  aprecia e usara as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral. 

Recoñecer, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e 
datos relevantes en textos orais do ámbito social e 
educativo. 

Identifica o tema e as ideas principais de diferentes textos 
orais dos ámbitos social e educativo, así como as instrucións 
dadas para as diferentes tarefas 

Diferenciar as ideas principais e as secundarias e 
identificar a intención comunicativa de programas de 
carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

Diferencia as ideas principais e as secuencias e  identificará a 
intención comunicativa de noticias, reportaxes e crónicas. 

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

Fala sistematicamente en clase de galego en lingua galega ou 
outros ámbitos e obsérvase melloría 

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

Diferencia os discursos formais dos  espontáneos e 
elaborará textos nos dous rexistros demostrando o 
coñecemento das súas similitudes e diferenzas. 

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

Analiza e sintetiza o contido de textos dados 

Comprender e interpretar todo tipo de textos adecuados 
ao nivel: textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes, 
medios de comunicación, dixitais ou textos académicos 
ou administrativos,... 

Comprende e resume a información e/ou as instrucións, e é 
quen de obxectar respectando as normas de cortesía e tendo 
unha actitude crítica ante situacións discriminatorias e 
utilizando un rexistro formal. 

Utilizar elementos lingüísticos e discursivos de cohesión 
interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo 
léxico e os conectores) e puntuar debidamente para 
facilitar a entoación textual 

Produce textos cohesionados e ben puntuados. 

Producir, normativamente correctos en formato papel, 
usando ou non as TIC) textos varios: Relativos ao ámbito 
persoal, artístico, medios de comunicación, ou de 
carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de 
tarefas, descricións e explicacións 

É quen de producir con adecuación, coherencia e cohesión 
textos de toda índole, usando ou non as TIC normativamente 
correctos 
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Usar de diferentes fontes de información: Biblioteca, 
dicionarios, enciclopedias, libros 
especializados,  xornais e revistas tanto informatizados 
ou non (inclúese páxinas web, blogs e medios 
audiovisuais). 

Localiza información tanto en bibliotecas, dicionarios, 
enciclopedias, libros especializados,  xornais e revistas tanto 
informatizados ou non (inclúese páxinas web, blogs e medios 
audiovisuais) 

Recoñecer as clases de palabras, a estrutura de 
substantivos e verbos e a súa caracterización 
morfolóxica para mellorar a comprensión e produción 
textuais. 

Recoñece as clases de palabras, a estrutura de substantivos 
e verbos e a súa caracterización morfolóxica para mellorar a 
comprensión e produción textuais. 

Coñecer e analizar as funcións sintácticas da frase e da 
oración  para elaborar enunciados, orais e escritos, cun 
estilo cohesionado e correcto. 

Coñece e analiza as funcións sintácticas da frase e da 
oración  para elaborar enunciados, orais e escritos, cun estilo 
cohesionado e correcto. 

Valorar as linguas como medios de relación interpersoal 
e de sinal de identidade de calquera dos pobo do mundo. 

Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de 
sinal de identidade do noso pobo. 

Ler as obras literarias comprensivamente distinguindo o 
plano da realidade e o plano da ficción; autor-narrador, 
argumento-trama, personaxes, tipos de narrador,  tempo 
da historia e tempo do discurso... 

Ler as obras literarias comprensivamente distinguindo o plano 
da realidade e o plano da ficción; autor-narrador, argumento-
trama, personaxes, tipos de narrador,  tempo da historia e 
tempo do discurso... 

Ler expresiva e comprensivamente, captando as figuras 
literarias básicas e facer recitados.  

Ler expresiva e comprensivamente, captando as figuras 
literarias básicas e facer recitados.  

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

Procedemento 1 (P1): Observación directa a través de videoconferencias, intercambios 
comunicativos por correo electrónico, teléfono, whatsapp e participación nas ferramentas 
de comunicación da aula virtual (foro, comentarios, mensaxes...). 

Procedemento 2 ( P2): Proceso de realización de tarefas con resultado produto (produción 
de textos). 

Procedemento 3 (P3): Entrega das tarefas solicitadas e grao de elaboración das mesmas. 

Procedemento 4 ( P3): Entrega das tarefas autoavaliables a través da aula virtual. 

Instrumentos: 

Aula virtual (teoría e cuestionarios) 

Traballos entregados en correo (alumnos de 14 anos ou correo dos país) 

Foto dos traballos entregados por Whatsapp. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de adquisición 
das competencias correspondentes e a consecución do mínimo establecido para os 
estándares imprescindibles.  

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre a primeira 
e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo.  

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a segunda 
avaliación.  

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita chegar ao 
aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas especificamente á recuperación 
das avaliacións anteriores. 
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Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba 
escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica e 
que recolla os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática 

Alumnado con materia 
pendente 

O alumnado con materia pendente foi avaliado a través da realización de actividades sobre 
os estándares correspondente á 1ª e 2ª avaliación. 

No caso de non acadar unha cualificación media positiva por este sistema, proporanse 
tarefas específicas de recuperación para superar a materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades   Libro de lectura da segunda avaliación: Os alumnos deberán facer tres preguntas de 
cousas concretas que non puidesen aparecer nun resume do inicio, da parte 
intermedia e do final (en total, 9 preguntas). A presentación deste traballo debe seguir 
as normas traballadas en Investigación e tratamento da información) 

 OPCIONAL: Libro de lectura da terceira avaliación: Os alumnos deberán facer tres 
preguntas de cousas concretas que non puidesen aparecer nun resume do inicio, da 
parte intermedia e do final (en total, 9 preguntas). A presentación deste traballo debe 
seguir as normas traballadas en Investigación e tratamento da información. Só 
contará para aumentar nota. 

 Cuestionarios non realizados do tema 3, correspondentes á segunda avaliación 

 Cuestionarios do tema 4 sobre gramática (repaso de 1º de ESO) 

 Catro cuestionarios na aula virtual do tema 6 sobre exprexividade galega. 

 Realización dun conto en que aparezan polo menos dez expresións galegas 
subliñadas e ben utilizadas. 

 Realización dunhas instrucións prácticas: Como se pon a lavadora na miña casa? 
Que alternativas hai? 

⚠ Todas as actividades están á disposición do alumnado na aula virtual do curso. Na 
mesma aula, ao comezo, os alumnos teñen o número do meu móvil, teléfono da casa e 
enderezo de correo electrónico. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado que non ten conectividade pode facer os cuestionarios por teléfono e 
enviar os traballos como fotos por whatsapp. 

Materiais e recursos e 
publicidade 

 Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en 
formato electrónico, caixa de correos de tarefas, cuestionarios e un completo sistema 
de intercambio comunicativo 

 Contacto directo co profesor mediante teléfono… 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e 
ás familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas 
canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º ESO Investigación e Tratamento da Información 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a biblioteca como espazo de acceso á información 
presencial ou virtual. 

Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de lectura e de 
información e na procura de recursos informativos para os seus traballos 
individuais e grupais. 

Coñecer a organización da biblioteca Recupera facilmente os documentos que precisa, tanto por autor, título ou 
materia 

Acceder á rede e coñecer os recursos dispoñibles a través da 
internet. 

Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de información cun 
sistema de procura eficaz  

Percibir a fiabilidade dos espazos web. Avaliar de forma crítica 
a información recollida e contrastar información en distintas 
fontes. 

Recoñece que os datos terán que ser contrastados: Páxinas web, wikipedias, 
xornais, hemerotecas... Criterios: Autoría, data de actualización, tipo de 
dominio, finalidades, publicidade, contacto, etc. Os datos da wikipedia nunca 
son fiables se a wikipedia é fonte primeira. 

Valorar as creacións colectivas na internet: Wikipedia, Galipedia, 
etc. 

Emprega as creacións colectivas na internet: Wikipedia, Galipedia e saberá 
desenvolverse entre a súa estrutura. 

Recoñecer o teclado, o rato e os compoñentes do ordenador: Recoñece o teclado, o rato e os compoñentes do ordenador: Tabulador, 
maiúsculas, espazamento, colocación das comas e puntos.  Subir e baixar 
volume, tecla FN. Recoñecemento da entrada de audio. Tecla, se a houber de 
conexión a internet... 

Recoñecer os pasos para seguir nun proceso de investigación e 
planificar o proceso de procura e recuperación da información. 

Escoita os integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, argumenta as súas 
opinións e respecta as opinións das outras persoas. 

Traballar en grupo.  Escoita os integrantes do grupo, garda a quenda de palabra, argumenta as súas 
opinións e respecta as opinións das outras persoas. Contribúe á distribución de 
tarefas e responsabilízase das que lle corresponden 

Identifica o tipo de información que se precisa, localizar as fontes 
informativas  e dispoñibles, realizar consultas informativas 
seguindo un plan deseñado previamente e empregar o recurso 
informativo máis apropiado ao tipo de información que se 
precisa.  

Localiza os recursos dispoñibles e acordes á súa necesidade informativa. 
Interpretará e valorará información atopada  

Coñecer e aplicar as pautas formais para a elaboración de 
traballos utilizando procesadores de texto de forma autónoma. 

Coñece e aplica as pautas formais para a elaboración de traballos escritos (salto 
de páxina, uso de letra, xustificación completa, espazo entre liñas 1,5, espazo 
entre parágrafos, sangría de primeira liña, sangrías, regra, tipo de letra e tamaño 
cpi, bibliografía), utilizando procesadores de texto de forma autónoma. 

Elaborar unha portada seria Elaborará unha portada seria 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

‐ Procedemento 1 (P1): observación directa a través de intercambios comunicativos por 
teléfono 

‐ Procedemento 2 ( P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto 
(produción de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e grao 
de elaboración das mesmas. 
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2º ESO Investigación e Tratamento da Información 
Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1): rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás tarefas 
e actividades propostas. 

‐ Instrumento 2 (I2): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na entrega 
das tarefas e grao de comunicación a distancia e seguimento da participación na 
contorna virtual de aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de adquisición 
das competencias correspondentes e a consecución do mínimo establecido para os 
estándares imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre a primeira 
e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a segunda 
avaliación. 

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita chegar ao aprobado, 
será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas especificamente á recuperación das 
avaliacións anteriores. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba 
escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica e 
que recolla os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

Alumnado con materia 
pendente 

Non hai alumnado con materia pendente 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación 

Actividades As actividades propostas nesta materia consisten na elaboración de traballos académicos, 
coas características dos traballos de Imvestigación e Tratamento  da Información.   

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade a Internet de forma xeral, polo que se emprega a 
aula virtual como medio de recepción, corrección e valoración das tarefas. 

O alumnado que non ten conectividade pode facer os traballos a man e presentalos 
mediante foto por whatsapp. 

Materiais e recursos  Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais en 
formato electrónico, caixa de correos de tarefas, cuestionarios e un completo sistema de 
intercambio comunicativo 

 Contacto directo co profesor mediante teléfono. 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado 
e ás familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas 
canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º ESO. Sociedade inclusiva 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. A diversidade como valor social  

B1.1. Recoñecer e comprender a propia diversidade e a 
das demais persoas, interpretando a realidade a través 
das diferenzas. 

SIB1.1.1. Explica mediante exemplos tirados da vida cotiá os 
tipos de diversidade referidos a si mesmo/a e aos/ás demais. 

SIB1.1.2. Deduce, desde o respecto, con base en 
informacións variadas, as diferentes sensibilidades derivadas 
da diversidade. 

B1.2. Recoñecer o concepto de diversidade funcional e 
os seus diferentes tipos: física ou motora, sensorial, 
psíquica e intelectual. 

SIB1.2.1. Expón unha visión xeral dos diferentes tipos de 
diversidade funcional e as súas principais características. 

B1.3. Fundamentar o valor da diferenza como elemento 
enriquecedor. 

SIB1.3.1. Identifica as diferenzas e valora o papel que teñen 
como elemento enriquecedor. 

SIB1.3.2. É quen de poñerse no lugar do outro en situacións 
discursivas, dramatizacións e xogos de rol para amosar as 
diferenzas como elementos impulsores de procesos de 
mellora. 

B1.4. Recoñecer os propios prexuízos cara a un mesmo e  
aos demais en contraposición ás características reais das 
persoas e valorar o impacto que teñen no 
desenvolvemento persoal e social destas. 

SIB1.4.1. Describe os seus propios prexuízos cara a 
características diversas como as diferenzas en mobilidade, 
xénero, raza.. 

SIB1.4.2. Busca e compara as características reais de 
diferentes persoas fronte ás ideas baseadas nos seus propios 
prexuízos e analiza o impacto destes nas expectativas. 

B1.5. Recoñecer as fortalezas e capacidades ademais 
das necesidades de todas as persoas, 
independentemente da súa condición. 

SIB1.5.1. Describe e valora as fortalezas, debilidades e 
necesidades propias e dos/das demais. 

B1.7. Reflexionar sobre a igualdade de trato e 
relacionala coa xustiza social. 

SIB1.7.1. Pon exemplos de igualdade de trato dos que 
deducir que é un factor impulsor da igualdade de 
oportunidades. 

B1.8. Analizar en positivo a necesidade dos apoios 
segundo cada persoa. 

SIB1.8.1. Analiza de xeito crítico exemplos de necesidade e 
pertinencia dos diferentes apoios en función de destinatarios 
concretos. 

B2.1. Coñecer e exemplificar os conceptos de inclusión, 
normalización, integración e segregación en todos os 
ámbitos. 

SIB2.1.1. Utiliza o concepto de inclusión, fronte a segregación 
e integración, a través de exemplos de medidas adoptadas en 
situacións da vida diaria para solucionar problemas cotiáns. 

SIB2.1.2. Explica a relación que existe entre a normalización 
e a inclusión, e ilústraa con exemplos prácticos. 

Bloque 2. A accesibilidade Universal e a inclusión  

B2.2. Interpretar o significado do concepto de inclusión 
de xeito positivo, relacionado coa equidade e a igualdade 
de oportunidades. 

SIB2.2.1. Identifica boas prácticas inclusivas no seu centro e 
na súa contorna, e relaciónaas coa equidade e a igualdade de 
oportunidades. 

B2.3. Comprender o concepto de accesibilidade 
universal e a súa importancia para o desenvolvemento 
de todas as persoas. 

SIB2.3.1. Aplica o concepto de accesibilidade universal para 
expresar relacións de equidade e igualdade de 
oportunidades. 

B2.4. Recoñecer e analizar as diferentes barreiras que 
dificultan a accesibilidade universal e a participación da 
persoa en calquera ámbito. 

SIB2.4.1. Identifica, desde unha actitude construtiva, 
barreiras no seu centro e na súa contorna, e analiza como 
poden afectar cada unha das persoas. 
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2º ESO. Sociedade inclusiva 

SIB2.4.2. Valora as vantaxes sociais que representa para 
todas as persoas a dispoñibilidade de apoios e recursos 
accesibles. 

B2.5. Identificar e recoñecer os principais recursos 
existentes para eliminar os diversos tipos de barreiras. 

SIB2.5.1. Coñece a existencia de diferentes sistemas e 
métodos de comunicación. 

SIB2.5.2. Identifica e valora a utilidade das diferentes 
posibilidades en materia de accesibilidade universal en 
función das características de cada persoa, e valora a súa 
utilidade e necesidade. 

B2.6. Comprender como un deseño axeitado de 
recursos, actividades, etc., favorece a plena inclusión e 
facilita o acceso de todas as persoas. 

SIB2.6.1. Identifica factores que favorecen o deseño universal 
como as opcións de personalización e a flexibilidade dos 
produtos, servizos, etc. 

B2.7. Formular alternativas de accesibilidade ante as 
barreiras identificadas. 

SIB2.7.1. Propón melloras encamiñadas ao deseño universal 
dos produtos, servizos, etc., tendo en conta a opinión dos e 
das demais e, nomeadamente, das persoas usuarias deles. 

B2.8. Recoñecer e valorar na súa propia familia as 
vantaxes e necesidades que presentan as diferentes 
persoas. 

SIB2.8.1. Identifica necesidades diferenciais no seu contorno 
familiar, con especial atención ás persoas maiores, á infancia, 
persoas con discapacidade, entre outros colectivos. 

SIB2.8.2. Valora e pon exemplos de como estes diferentes 
focos de atención axudan a ver dunha maneira máis 
enriquecedora o mundo. 

Bloque 3. O contorno inclusivo NON SE INCLÚEN OS ESTÁNDARES DESTE BLOQUE 
DEBIDO Á ORGANIZACIÓN DA MATERIA, FACENDO 
COINCIDIR OS TRES BLOQUES DE CONTIDOS COS 
TRIMESTRES. 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

‐ Procedemento 1 (P1): observación directa a través de intercambios 
comunicativos por correo electrónico e telefónico. 

‐ Procedemento 2 (P2): proceso de realización de tarefas con resultado 
produto (produción de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas 
solicitadas e grao de elaboración das mesmas. 

Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1):rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados 
ás tarefas e actividades propostas. 

‐ Instrumento 2 (I2): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade 
na entrega das tarefas e grao de comunicación a distancia e seguimento da 
participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de 
adquisición das competencias correspondentes e a consecución do mínimo 
establecido para os estándares imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre 
a primeira e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a 
segunda avaliación. 

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita chegar ao 
aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas especificamente á 
recuperación das avaliacións anteriores. 
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2º ESO. Sociedade inclusiva 

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha 
proba escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na 
Programación Didáctica e que recolla os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, 
proporase un mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

Alumnado con materia pendente Non hai alumnado con materia pendente 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades As principais actividades propostas nesta materia son: 

 Actividades de reflexión e expresión da propia opinión baseadas nunha 
selección de vídeos sobre os estándares traballados no 1º e no 2º trimestre. 

 Actividades  de reflexión, de comprensión, e de expresión da propia da opinión 
persoal, baseadas en textos de carácter diverso sobre temas relacionados coa 
inclusión, a exclusión ou a segregación social. 

 Actividades de selección e comentario de noticias ou de outro tipo de 
información sobre os estándares traballados no 1º e no 2º trimestre. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

As tarefas desta materia distribúense a través da páxina web do centro, no 
apartado destinado a este fin durante o período de suspensión das clases 
presenciais.  

Todo o alumnado conta con conectividade a Internet de forma xeral, polo que se 
emprega o correo electrónico como medio de recepción, corrección e valoración 
das tarefas. 

Materiais e recursos  Material teórico e práctico elaborado pola profesora. 

 Materiais en rede. 

 Páxinas web de contidos relacionados coa materia. 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras 
polas canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3º ESO Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais 

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. 

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). 

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. 

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. 

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

LGB3.6.1. Emprega 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. Sintetiza o contido dun texto, determina o tema e a 
estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas 
e períodos da literatura galega desde as súas orixes 
na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar 
textos representativos da literatura galega  

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 
representativos da literatura galega  
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3º ESO Lingua Galega e Literatura 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

1ª e 2ª avaliación, neste caso dado que a actividade académica foi 
presencial, os procedementos foron os sinalados na Programación 
inicial de curso:  

‐ Control das actividades realizadas na clase e na casa 
‐ Observación directa da implicación do alumnado na materia 

mediante as intervencións orais na clase e a presentación 
axeitada das diferentes tarefas. 

‐ Probas escritas. 
‐ Obras de lectura. 
‐ Traballos específicos, individuais ou en grupos, por trimestre. 

3ª avaliación, debido a que a actividade docente neste trimestre non 
é presencial, propoñemos tarefas de repaso, reforzo e recuperación 
especialmente encamiñadas a recuperar os contidos non 
superados nas avaliacións anteriores, entregando as tarefas cunha 
frecuencia periódica marcada.  

Instrumentos: 

Instrumento 1 (I1):rúbricas para valorar as tarefas propostas. 

Instrumento 2 (I2): rexistro cuantitativo dos resultados das tarefas 
segundo o grao de elaboración. 

Instrumento 3(I3): rexistro da regularidade na entrega das tarefas e 
o cumprimento dos prazos fixados para a súa entrega. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, 
o grao de adquisición das competencias correspondentes e a 
consecución do mínimo establecido para os estándares 
imprescindibles.  

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos 
á media entre a primeira e a segunda avaliación, redondeada ata o 
número natural máis próximo.  

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da 
primeira e a segunda avaliación.  

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non 
permita chegar ao aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas 
enfocadas especificamente á recuperación das avaliacións 
anteriores. 

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria 
deberá realizar unha proba escrita no mes de setembro segundo os 
criterios establecidos na Programación Didáctica e que recolla os 
contidos traballados na 1ª e 2ª avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame 
presencial, proporase un mecanismo de recuperación da materia 
de forma telemática 

Alumnado con materia pendente O alumnado con materia pendente foi avaliado a través da 
realización de actividades sobre os estándares correspondente á 1ª 
e 2ª avaliación. 
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No caso de non acadar unha cualificación media positiva por este 
sistema, proporanse tarefas específicas de recuperación para 
superar a materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades Nestas circunstancias especiais o predominio de actividades encamiñadas ó 
desenvolvemento da lingua escrita é obvio:  

‐ Actividades habituais que soen aparecer nos manuais (relacionar, identificar, 
seleccionar, corrixir...).  

‐ Actividades a partir de lecturas presentes no libro de texto e encamiñadas a 
usar as técnicas de síntese de contido de textos, esquemas e resumos.  

‐ Adquisición de vocabulario: No manual de 3ª ESO Consorcio adícalle unha 
sección ó traballo co léxico presentando este contido un tanto atractivo coa 
incorporación de imaxes.  

‐ Actividades de composición de textos cunhas características determinadas.  

‐ Traballos de investigación individuais (unidos ó uso das tecnoloxías) 
relacionados coa materia, con temas transversais ou educación en valores, 
buscando unha iniciación no tratamento da información (comprensión, 
selección, reelaboración).  

‐ Actividades de temas diversos: Ecoloxía, literatura, emigración, cambio 
climático, biografías de heroes e heroínas, deportes...   

‐ Visionado de “Falemos de Literatura”. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Dende o punto de vista da lingua escrita, será o establecemento dunha serie de 
exercicios especialmente seleccionados e encamiñados á recuperación da 1ª e 2ª 
avaliación para o alumnado que non acadara, nestas avaliacións respectivas, unha 
valoración non positiva e exercicios para todo o alumnado de reforzo de contidos 
para mellorar a cualificación final. 

Atinxindo á lingua oral serán actividades dirixidas ó uso do galego como ferramenta 
de comunicación no seu entorno familiar.  

A comunicación será permanente co alumnado onde se lle marcarán, 
semanalmente, diversas actividades pautadas para facelas e prazos de 
presentación. 

Materiais e recursos  Libro de texto: 3º ESO Lingua Galega e Literatura. Consorcio editorial galego. 
ISBN: 978-84-9995-168-3 ano 2015. 

 Cadernos especialmente feitos e adaptados ao alumnado que precisan de 
certo reforzo (TDA). Recursos tecnolóxicos. 

 Recursos audiovisuais: “Falemos de Literatura”, dispoñible no soporte 
audiovisual YouTube.  

 Recursos tecnolóxicos. 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas 
canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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4º ESO Lingua Galega e Literatura 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal 
adecuada (mirada e posición do corpo), así como o autocontrol 
das emocións ao falar en público.  

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

  

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. 

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

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía 
textual e do acto comunicativo. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades 
sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros 
elementos de cohesión. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus 
alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas 
correctamente. 

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. 

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, 
identificando as principais regras de combinación 
impostas polo verbos. 

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

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. 
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B3.13. 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. 

LGB3.13.1. 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. 

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. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios 
sociolingüísticos situación galega actual. 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega 
a partir da situación sociolingüística actual. 

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. 

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

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

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

B5.2. 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. 

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.  

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 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer 
audicións e ler dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos 
representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

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. 

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 

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

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a 
realización de traballos e cita axeitada destas. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

Procedemento 1 (P1): Observación directa a través de 
videoconferencias, intercambios comunicativos por correo electrónico e 
participación nas ferramentas de comunicación da aula virtual (foro, 
comentarios, mensaxes...). 

Procedemento 2 ( P2): Proceso de realización de tarefas con resultado 
produto (produción de textos). 

Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas 
solicitadas e grao de elaboración das mesmas. 

Procedemento 4 ( P3): Proceso de realización e entrega das tarefas 
autoavaliables a través da aula virtual. 

Instrumentos: 

Instrumento 1 (I1): escala de observación relativa ao grao de 
consecución das tarefas realizadas (dispoñible na aula virtual). 

Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar o traballo individual ou en 
equipo, a asunción de responsabilidades e o produto ofrecido (proceso 
de elaboración e resultado) (dispoñible na aula virtual). 

Instrumento 3 (I3): Observación e rexistro do traballo do alumnado, 
rexistro da regularidade na entrega das tarefas e grao de comunicación 
a distancia e seguimento da participación na contorna virtual de 
aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de 
adquisición das competencias correspondentes e a consecución do 
mínimo establecido para os estándares imprescindibles. 

O cálculo da súa nota será o resultado da suma de ata dous puntos á 
media entre a primeira e a segunda avaliación redondeada ata o número 
natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira 
e a segunda avaliación. 

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita 
chegar ao aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas 
especificamente á recuperación das avaliacións anteriores. 

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá 
realizar unha proba escrita no mes de setembro segundo os criterios 
establecidos na Programación Didáctica e que recolla os contidos 
traballados na 1ª e 2ª avalicións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame 
presencial, proporase un mecanismo de recuperación da materia de 
forma telemática.  

Alumnado con materia pendente Neste nivel non hai alumnado con materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades ‐ Actividades de autoavaliación de contidos gramaticais, ortográficos e léxicos 
realizados na aula virtual 

‐ Actividades de reforzo de sintaxe realizados no caderno e entregados dixitalizados 
na aula virtual: entrega, revisión e corrección a través de solucionario 
proporcionado 

‐ Actividades de produción escrita de diferentes tipoloxías textuais: textos a man, 
dixitalizados na aula virtual 

‐ Actividades de produción oral: videocrítica en aula virtua 

‐ Fixaranse tarefas de recuperación para o alumnado que suspendesen a primeira 
e/ou segunda avaliacións 

 

As actividades difúndense simultaneamente a través do correo electrónico, a aula 
virtual e os sistemas de mensaxería que o propio alumnado e/ou as súas familias 
xestionan con periodicidade semanal. De ser necesario, contáctase puntualmente por 
correo electrónico con aqueles alumnos (ou pais de alumnos) que solicitan información. 
Consta que moitos deles contan con grupos de whatsapp que son da súa propia 
administración e a través dos cales se difunden as actividades e resólvense dúbidas 
asociadas á materia. 

⚠ Todas as actividades está á disposición do alumnado estruturadas por semanas e 
con instrucións na aula virtual do curso. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade a Internet de forma xeral, polo que se utiliza a aula 
virtual do centro, a plataforma webex, o e-correo e en casos moi puntuais a través do 
teléfono para aquelas persoas que nalgún momento puidesen desconectarse do 
traballo en liña sen xustificación.  

 A metodoloxía é todo o activa que esta situación permite.  

Materiais e recursos ‐ Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais 
en formato electrónico, caixa de correos de tarefas, cuestionarios e un completo 
sistema de intercambio comunicativo 

‐ Libro de texto en versión impresa ou dixital e material en PDF fornecido pola propia 
editorial Xerais con fichas de reforzo e ampliación 

‐ Correo electrónico a través do subdominio iesgarciabarros. org do programa G 
Suite for Education. 

‐ Videoconferencia a través da plataforma webex. 

‐ materiais en rede para complementar ou reforzar 

‐ app de escaneo e edición de vídeo 

‐ libro de lectura a través galiciale e de libre disposición en rede 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas 
canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1º BACH. Lingua Galega e Literatura I 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos 
de discursos orais e audiovisuais. 

 

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza. 

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

LGB1.2.1. Sintetiza o contido dun texto ou responde preguntas 
concretas relativas á comprensión de textos orais. 

LGB1.2.2. Comprende as ideas principais e contidos relevantes 
dunha presentación, charla ou conferencia. 

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. 

LGB1.5.3. 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. 

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

LGB2.1.1. Recolle as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global do texto, identifica o 
propósito comunicativo do/da autora e emite opinións e xuízos 
sobre a mensaxe. 

LGB2.1.3. Distingue o tema principal e os subtemas e compón o 
esquema xerarquizado das ideas do texto. 

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais 
para facilitar a comprensión e complementar a información do 
texto. 

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

LGB2.2.1. Selecciona e presenta os contidos dos seus textos de 
forma clara e ordenada. 

LGB2.2.3. Utiliza o rexistro lingüístico axeitado á situación 
comunicativa das súas producións. 

LGB2.2.4. Utiliza mecanismos variados de cohesión lingüística. 

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

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

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.  

B2.8. 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  

B3.2. Recoñecer e utilizar os diferentes rexistros 
lingüísticos en función dos ámbitos sociais valorando a 
importancia de usar o rexistro axeitado a cada 
momento. 

LGB3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e 
escritos en función da intención comunicativa. 

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. 

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

LGB3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos 
determinantes, relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

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

LGB3.6.1. Identifica e explica os usos e valores dos verbos e das 
perífrases e relaciona a súa presenza coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

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

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

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

LGB3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e 
das locucións adverbiais e relaciona a súa presenza coa 
intención comunicativa e a tipoloxía textual, así como con outros 
compoñentes. 

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

LGB3.9.1. Identifica e explica os usos e valores dos pronomes e 
relaciona a súa presenza coa intención comunicativa e a 
tipoloxía textual, así como con outros compoñentes. 

B4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e 
determinar a situación do galego respecto a elas. 

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

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. 

LGB4.2.3. Diferencia e explica os conceptos de multilingüísmo, 
plurilingüismo, lingua minoritaria e lingua minorizada, conflito 
lingüístico e diglosia e describe os fundamentos do 
ecolingüismo.  

B4.6. Distinguir as características lingüísticas 
fundamentais do galego medio (séculos XVI, XVII e 
XVIII), describir o seu contexto e identificalo en textos. 

LGB4.6.2. 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.  

B5.8. Ler textos significativos dos/das principais 
autores/as do Prerrexurdimento, o Rexurdimento pleno 
e os comezos do século XX ata 1916, identificando as 
súas características temáticas e formais e poñelas en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

LGB5.8.1. Le e comenta textos representativos da literatura do 
Rexurdimento (tanto do Prerrexurdimento como do 
Rexurdimento pleno e a literatura de comezos do século XX ata 
1916), caracterízaos formal, estrutural e tematicamente e ponos 
en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico.  
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1º BACH. Lingua Galega e Literatura I 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

Procedemento 1 (P1): Observación directa a través de videoconferencias, 
intercambios comunicativos por correo electrónico e participación nas 
ferramentas de comunicación da aula virtual (foro, comentarios, mensaxes...). 

Procedemento 2 (P2): Proceso de realización de tarefas con resultado produto 
(produción de textos). 

Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e 
grao de elaboración das mesmas. 

Procedemento 4 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas 
autoavaliables a través da aula virtual. 

Instrumentos: 

Instrumento 1 (I1): escala de observación relativa ao grao de consecución das 
tarefas realizadas (dispoñible na aula virtual). 

Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar o traballo individual ou en equipo, a 
asunción de responsabilidades e o produto ofrecido (proceso de elaboración e 
resultado) (dispoñible na aula virtual). 

Instrumento 3 (I3): Observación e rexistro do traballo do alumnado, rexistro da 
regularidade na entrega das tarefas e grao de comunicación a distancia e 
seguimento da participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de 
adquisición das competencias correspondentes e a consecución do mínimo 
establecido para os estándares imprescindibles. 

O cálculo da súa nota será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre 
a primeira e a segunda avaliación redondeada ata o número natural máis 
próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a 
segunda avaliación. 

No caso do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2ª avaliación non permita chegar 
ao aprobado, será fornecido cunha serie de tarefas enfocadas especificamente á 
recuperación das avaliacións anteriores. 

 

Proba extraordinaria de setembro O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar 
unha proba escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na 
Programación Didáctica e que recolla os contidos traballados na 1ª e 2ª 
avaliacións. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, 
proporase un mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

Alumnado con materia pendente Neste nivel non hai alumnado con materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e, de ser o caso, ampliación) 

Actividades  ‐ Actividades de autoavaliación de contidos gramaticais, ortográficos e léxicos 
realizados na aula virtual 

‐ actividades de produción escrita de diferentes tipoloxías textuais: textos a man, 
dixitalizados na aula virtual 

‐ actividades de comprensión crítica de textos orais 

‐ actividades de produción oral: videocrítica en aula virtual 

‐ fixaranse tarefas de recuperación para o alumnado que suspendesen a primeira 
e/ou segunda avaliacións 
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As actividades difúndense simultaneamente a través do correo electrónico, a aula virtual 
e os sistemas de mensaxería que o propio alumnado e/ou as súas familias xestionan 
con periodicidade semanal. De ser necesario, contáctase puntualmente por correo 
electrónico con aqueles alumnos (ou pais de alumnos) que solicitan información. Consta 
que moitos deles contan con grupos de whatsapp que son da súa propia administración 
e a través dos cales se difunden as actividades e resólvense dúbidas asociadas á 
materia. 

⚠ Todas as actividades está á disposición do alumnado estruturadas por semanas e 
con instrucións na aula virtual do curso. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade a Internet de forma xeral, polo que se utiliza a aula 
virtual do centro, a plataforma webex, o e-correo e en casos moi puntuais a través do 
teléfono para aquelas persoas que nalgún momento puidesen desconectarse do traballo 
en liña sen xustificación.  

A metodoloxía é todo o activa que esta situación permite.  

Materiais e recursos  Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais 
en formato electrónico, caixa de correos de tarefas, cuestionarios e un completo 
sistema de intercambio comunicativo 

 Libro de texto en versión impresa ou dixital e material en PDF fornecido pola propia 
editorial Anaya con fichas de reforzo e ampliación 

 Correo electrónico a través do subdominio iesgarciabarros. org do programa G 
Suite for Education. 

 Videoconferencia a través da plataforma webex. 

 materiais en rede para complementar ou reforzar 

 app de escaneo e edición de vídeo 

 libro de lectura a través galiciale e de libre disposición en rede 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras 
polas canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares e competencias 

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

LGB1.1.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e 
as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, 
producido na variante estándar ou en calquera das variedades 
dialectais. 

LGB1.1.2. Recolle as ideas fundamentais e secundarias en 
resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

LGB1.1.3. Interpreta, reflexiona e emite xuízos críticos sobre 
discursos orais de distinta natureza. 

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

LGB1.2.1. Identifica as ideas principais e contidos relevantes 
dunha presentación, clase, charla ou conferencia sobre temas 
especializados do ámbito educativo. 

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

LGB1.3.2. Identifica as características propias dos principais 
xéneros informativos e de opinión dos medios de comunicación 
social. 

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

LGB1.4.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, 
coherencia e cohesión ao discurso. 

LGB1.4.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral e respecta as opinións alleas. 

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

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, 
adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con 
coherencia, cohesión e corrección. 

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

LGB1.10.1. Recoñece en exposicións propias e alleas as 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticións, 
ambigüidades, mal uso dos rexistros pobreza léxica, fonética e 
entoación inadecuada), e identifica interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma. 

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

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

LGB1.11.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos 
que se poidan asociar á pronuncia propia da lingua galega. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  
B2.1. Aplicar estratexias e coñecementos lingüísticos, 
sociolingüísticos e pragmáticos para interpretar e 
producir textos propios dos ámbitos educativo, 
xornalístico, profesional e empresarial. 

LGB2.1.1. Sintetiza as ideas fundamentais do texto en resumos, 
esquemas e mapas conceptuais. 

LGB2.1.2. Interpreta o sentido global e identifica a intención 
comunicativa do emisor en textos expositivos e argumentativos 
de distintos ámbitos 

LGB2.1.3. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
sintetiza o contido de textos expositivos e argumentativos de 
distintos ámbitos. 

LGB2.1.4. Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e dixitais 
para facilitar a comprensión dun texto e complementar as súas 
producións. 
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B2.2. Planificar, producir e revisar textos de distintos 
ámbitos de uso adecuados á situación e á intención 
comunicativa, con coherencia, 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. 

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 

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

LGB2.5.1. Consulta información en fontes bibliográficas e dixitais 
e compila os datos máis relevantes en fichas-resumo. 

LGB2.5.2. Respecta as normas de presentación dos traballos 
escritos, a organización en epígrafes, procedementos de cita, 
notas a pé de páxina, bibliografía. 

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

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

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

LGB3.3.1. Explica os procedementos de formación das palabras. 

LGB3.3.2. Recoñece e explica os tipos de morfemas así como a 
análise morfolóxica. 

LGB3.3.3. Recoñece, analiza e explica a estrutura morfolóxica. 

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

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

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

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

B3.7. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a comparación e transformación 
de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de 
comprensión e para a produción de textos. 

LGB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no 
curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e 
produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

B4.1. Recoñecer os estereotipos e prexuízos LGB4.1.1. Recoñece os estereotipos e prexuízos lingüísticos e 
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lingüísticos, determinar a súa repercusión nos usos e 
elaborar traballos individuais e/ou en grupo nos que se 
describan e analicen cuestións sociolingüísticas. 

determina a súa repercusión nos usos. 

LGB4.1.2. Elabora traballos de xeito individual e/ou en grupo nos 
que se describen e analizan cuestións sociolingüísticas 

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

LGB4.2.1. Describe e interpreta o proceso de construción da 
variante estándar da lingua galega. 

LGB4.2.2. Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con 
especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso 
propio libre destes elementos. 

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

LGB4.3.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais 
do galego moderno (desde 1916 ata 1978). 

LGB4.3.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno (desde 1916 ata 1978), así como a súa situación 
sociolingüística. 

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

LGB4.3.4. Analiza a importancia da etapa 1916-1978 no 
desenvolvemento posterior da lingua 

LGB4.3.5. Identifica o galego moderno (desde 1916 ata 1978) en 
documentos non literarios e literarios. 

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

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

LGB4.4.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego 
moderno desde 1978 ata a actualidade, así como a súa situación 
sociolingüística. 

LGB4.4.3. Analiza a importancia da etapa desde 1978 ata a 
actualidade no desenvolvemento do galego. 

LGB4.4.4. Recoñece o galego como unha lingua en vías de 
normalización e sinala as súas fortalezas e debilidades. 

LGB4.4.5. Sinala as principais características lingüísticas en 
documentos non literarios e literarios desde 1978 ata a 
actualidade. 

B4.5. Elaborar unha descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da historia da lingua 
galega e as súas principais características. 

LGB4.5.1. Elabora unha descrición esquemática na que se 
detallen as diferentes etapas da historia da lingua galega e as 
súas principais características. 

B4.6. Analizar e interpretar a evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua galega. 

LGB4.6.1. Analiza e interpreta a evolución da conciencia 
lingüística na historia da lingua galega. 

Bloque 5. Educación literaria  

B5.1. Identificar, analizar e describir a literatura galega 
de 1916 a 1936. 

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

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

LGB5.1.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego de 1916 
a 1936: autores/as das Irmandades, Vangardas e Grupo Nós. 

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

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

LGB5.2.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega 
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mais o xénero ao que pertencen. de 1916 a 1936, caracterízaos formal, estrutural e tematicamente 

e ponos en relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico 

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

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

 

LGB5.3.1. Identifica, analiza e describe a poesía, galega entre 
1936 e 1975: produción bélica e autores/as do exilio, a Xeración 
de 1936, a Promoción de Enlace e a Xeración das Festas 
Minervais. 

LGB5.3.2. Identifica, analiza e describe a prosa galega entre 
1936 e 1975: produción bélica e os autores do exilio, os 
renovadores da prosa (Ánxel Fole, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Neira Vilas) así como A Nova Narrativa Galega 
e autores/as dos primeiros 70. 

LGB5.3.3. Identifica, analiza e describe o teatro galego entre 
1936 e 1975: teatro do exilio, a Xeración dos 50 e o Grupo de 
Ribadavia. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

B5.6. Ler e comentar textos significativos da literatura 
galega de 1975 á actualidade identificar as súas 
características temáticas e formais e poñelas en 
relación co contexto sociohistórico e sociolingüístico e 
mais o xénero ao que pertencen. 

LGB5.6.1. Le e comenta textos representativos da poesía galega 
de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

LGB5.6.2. Le e comenta textos representativos da prosa galega 
de 1975 á actualidade, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

LGB5.6.3. Le e comenta textos representativos do teatro galego 
de 1975 ata a actualidade, caracterízaos formal, estrutural e 
tematicamente e ponos en relación co contexto sociohistórico e 
sociolingüístico. 

B5.7. Analizar e comentar, a través de probas escritas 
ou traballos, cando menos unha obra completa de 
cada un dos períodos literarios referidos  (1ª e 2ª 
avaliación). 

LGB5.7.1. Analiza e comenta, a través de probas escritas ou 
traballos, cando menos unha obra completa de cada un dos 
períodos literarios referidos ( 1ª e 2ª avaliación). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: 

‐ Procedemento 1 (P1): observación directa a través das intervencións realizadas 
nas videoconferencias, correo electrónico e consultas telefónicas. 

‐ Procedemento 2 (P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto 
(produción de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e 
grao de elaboración das mesmas. 

 Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1) : rúbricas de valoración do produto ofrecido.  

‐ Instrumento 2 (I2):rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás 
tarefas e actividades propostas. 

‐ Instrumento 3 (I3): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na 
entrega das tarefas, grao de comunicación a distancia e seguimento da 
participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de adquisición 
das competencias correspondentes e a consecución do mínimo establecido para os 
estándares imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre a 
primeira e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a segunda 
avaliación. 

Para o alumnado que teña avaliación anteriores suspensas deseñaranse unha serie de 
tarefas enfocadas especificamente á súa recuperación. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha proba 
escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na Programación Didáctica 
e que recolla os contidos de toda a materia. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase un 
mecanismo de recuperación da materia de forma telemática.  

Alumnado con materia 
pendente 

Este alumnado será avaliado polos 2 exames realizados antes do período de suspensión 
das clase.  

Aqueles/as alumnos/as que acadaron unha puntuación igual ou superior a 5 na media 
deses exames superan a materia na avaliación ordinaria.  

Para o alumnado que non obtivo unha avaliación positiva a través deste sistema, 
propóñense tarefas específicas de recuperación para superar a materia. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación)  
Actividades Durante o período de suspensión das clases presenciais realizaranse actividades de 

repaso, reforzo e ampliación dos estándares programados para esta materia: 

As principais actividades propostas son: 

‐ Actividades para reforzar o nivel de competencia comunicativa nos aspectos 
relacionados coa comprensión,  a análise e a produción textual, especialmente 
referidas aos textos argumentativos.  

‐ Actividades sobre o bloque de coñecemento da lingua (gramática, ortografía e 
léxico).  

‐ Actividades sobre o bloque de educación literaria. 

‐ Actividades sobre o bloque Lingua e sociedade. 

‐ Tarefas de recuperación para o alumnado que ten suspensa a primeira e/ou 
segunda avaliación. 
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2º BACH. Lingua Galega e Literatura II 
Emprégase a Aula Virtual (moodle) como medio de difusión e recepción  das actividades 
propostas, así coma dos documentos coas solucións e explicacións das mesmas e do 
material de apoio necesario para a súa realización.  

Todas as actividades realizadas e as solucións de cada unha están á disposición do 
alumnado na aula virtual do curso organizadas por semanas. 

A valoración, os comentarios e as correccións de cada unha das tarefas entregadas 
realízase semanalmente a través de un correo electrónico enviado a cada alumno/a. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado deste nivel conta con conectividade a Internet de forma xeral, polo que 
se utiliza a aula virtual do centro, o  correo electrónico(grupo de correo e correo 
individual), videoconferencias (plataforma Webex), wasap (grupo e individual) e 
chamadas  telefónicas para explicacións e resolución de dúbidas puntuais.  

Tendo en conta a especial dificultade da situación académica neste nivel educativo, 
prográmanse tarefas que impliquen o repaso  constante dos principais estándares da 
materia, especialmente os habituais nas probas ABAU. 

Aplicamos a metodoloxía máis activa que esta situación nos permite. 

Materiais e recursos  Material teórico e práctico elaborado polas profesoras.  

 Aula Virtual do centro na plataforma Moodle a través da que se achegan materiais 
en formato electrónico, caixa de correos de tarefas. 

 Videoconferencia a través da plataforma webex. 

 Materiais en rede para complementar ou reforzar. 

 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras polas 
canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2º BACH. Literatura do século XX e da actualidade 

1. Estándares e competencias 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Aspectos comúns  
B1.1. Ler e interpretar textos significativos do século 
XX e da actualidade, identificar neles os aspectos 
formais e temáticos que os individualizan e valoralos 
como expresión da sensibilidade do/a autor/a e da 
identidade cultural de Galicia. 

LGSXX1.1.1. Le e interpreta textos significativos do século XX 
e da actualidade, identificando neles os aspectos formais e 
temáticos que os individualizan, e valóraos como expresión da 
sensibilidade do/a autor/a e  da identidade cultural de Galicia.  

B1.2. Analizar os elementos intratextuais e 
extratextuais das obras literarias, así como a estrutura 
e técnica que os sustentan. 

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

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

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

B1.4. Valorar a pluralidade de estéticas e temáticas 
literarias do século XX e da actualidade a través da 
análise do seu tratamento por diferentes autoras e 
autores.  

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

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

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

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

LGSXX1.7.1. Elabora traballos de investigación escritos e/ou 
orais sobre algunha obra ou aspecto salientable dela, 
empregando as fontes de documentación necesarias, e emite 
unha opinión persoal argumentada.  

Bloque 2. Narrativa  
B2.1. Analizar a narrativa galega do século XX e da 
actualidade determinando os seus paradigmas, os 
contextos e as influencias.  

LGSXX2.1.1. Analiza a narrativa galega do século XX e da 
actualidade, e determina os seus paradigmas, os contextos e 
as influencias. 

LGSXX2.1.2. Comenta e compara textos narrativos da literatura 
galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia 
ou diverxencia temática, formal ou estilística. 

B2.2. Estudar o relato e sinalar as súas principais 
características: estrutura, técnicas e extensión.  

LGSXX2.2.1. Analiza o relato e sinala as súas principais 
características: estrutura, técnicas e extensión.  

B2.3. Estudar a novela e describir os seus trazos 
definitorios: tipo de narrador, deseño de personaxes e 
tratamento das categorías de espazo e tempo.  

LGSXX2.3.1. Analiza a novela e describe os seus trazos 
definitorios: tipo de narrador, deseño de personaxes e 
tratamento das categorías de espazo e tempo.  

Bloque 3. Poesía  
B3.1. Analizar a poesía galega do século XX e da 
actualidade determinando os seus paradigmas, os 
seus contextos e as súas influencias.  

LGSXX3.1.1. Analiza a poesía galega do século XX e da 
actualidade determinando os seus paradigmas, os seus 
contextos e as súas influencias.  

LGSXX3.1.2. Comenta e compara textos poéticos da literatura 
galega do século XX e da actualidade e describe a coincidencia 
ou diverxencia temática, formal ou estilística. 

B3.2. Estudar o fondo ou contido dos principais textos 
poéticos do período, determinando temas e motivos.  

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

B3.3. Estudar a forma ou expresión dos principais 
textos poéticos do período, determinando, a 

LGSXX3.3.1. Analiza a forma ou expresión dos principais textos 
poéticos do período e describe a enunciación (voz, perspectiva 
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2º BACH. Literatura do século XX e da actualidade 
enunciación (voz, perspectiva e suxeito lírico), a 
estrutura e a figuración (tropos, figuras de dicción e 
figuras de pensamento).  

e suxeito lírico), a estrutura e a figuración (tropos, figuras de 
dicción e figuras de pensamento).  

Bloque 4. Teatro  
B4.2. Analizar o teatro desde a súa compoñente 
literaria e caracterizar a traxedia, a comedia e o drama 
do período. 

LGSXX4.2.1. Comenta e compara textos teatrais da literatura 
galega do século XX e da actualidade, e describe a coincidencia 
ou diverxencia temática, formal ou estilística. 

LGSXX4.2.2. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria 
e caracteriza a traxedia, a comedia e o drama do período. 

Bloque 5. Ensaio  
B5.1. Analizar o ensaio galego do século XX e da 
actualidade determinando os seus paradigmas, os 
seus contextos e as súas influencias.  

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

B5.2. Analizar diferentes tipos de ensaios literarios: 
(auto)biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e 
críticas literarias.  

LGSXX5.2.1. Analiza diferentes tipos de ensaios literarios: 
(auto) biografías, libros de viaxe, memorias, diarios e críticas 
literarias.  

B5.3. Analizar diferentes tipos de ensaios 
xornalísticos: artigos de opinión, crónicas e 
entrevistas.  

LGSXX5.3.1. Analiza diferentes tipos de ensaios xornalísticos: 
artigos de opinión, crónicas e entrevistas.  

Bloque 6. Literatura e outras artes  
B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e o cine.  

LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e 
producións hibridadas da literatura e o cine.  

B6.2. Analizar as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e a música.  

LGSXX6.2.1. Analiza e describe as relacións, influencias e 
producións hibridadas da literatura e a música.  

B6.6. Analizar as relacións, influencias e producións 
hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías.  

LGSXX6.6.1. Analiza e describe as relacións, influencias e 
producións hibridadas da literatura e as novas tecnoloxías.  

2. Avaliación e cualificación 
Avaliación Procedementos: 

‐ Procedemento 1 (P1): observación directa a través de intercambios 
comunicativos por correo electrónico e telefónico. 

‐ Procedemento 2 ( P2): proceso de realización de tarefas con resultado produto 
(produción de textos). 

‐ Procedemento 3 (P3): Proceso de realización e entrega das tarefas solicitadas e 
grao de elaboración das mesmas. 

Instrumentos: 

‐ Instrumento 1 (I1): rúbricas para valorar o produto ofrecido  

‐ Instrumento 2 (I2):rexistro cuantitativo dos resultados dos produtos asociados ás 
tarefas e actividades propostas. 

‐ Instrumento 3 (I3): rexistro do traballo do alumnado, rexistro da regularidade na 
entrega das tarefas e grao de comunicación a distancia e seguimento da 
participación na contorna virtual de aprendizaxe. 

Cualificación final A cualificación final tomará como referencia o logro dos obxectivos, o grao de 
adquisición das competencias correspondentes e a consecución do mínimo 
establecido para os estándares imprescindibles. 

O cálculo da nota final será o resultado da suma de ata dous puntos á media entre a 
primeira e a segunda avaliación, redondeada ata o número natural máis próximo. 

A nota resultante non poderá ser nunca inferior á nota media da primeira e a segunda 
avaliación. 
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2º BACH. Literatura do século XX e da actualidade 
Non hai alumnado con avaliacións anteriores suspensas. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria deberá realizar unha 
proba escrita no mes de setembro segundo os criterios establecidos na Programación 
Didáctica e que recolla os contidos de toda a materia. 

Se a situación sanitaria non permitise a realización dun exame presencial, proporase 
un mecanismo de recuperación da materia de forma telemática. 

Alumnado con materia 
pendente 

Non hai alumnado con materia pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación) 
Actividades As principais actividades propostas nesta materia son: 

‐ Tarefas de lectura, comprensión e o comentario de textos literarios. 

‐ Traballos de investigación sobre un autor/a e a súa obra no período comprendido 
entre 1976 e a actualidade. 

Promóvese a realización de actividades para mellorar o nivel de competencia 
comunicativa nos aspectos relacionados coa comprensión e a análise de textos 
literarios.  

Serán de especial interese, tamén, as actividades que fomenten a procura, selección 
e tratamento da información en diversas fontes e recursos para crear produtos 
propios. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado conta con conectividade a Internet de forma xeral, polo que se 
utiliza o  correo electrónico (grupo de correo e correo individual), wasap (grupo e 
individual) e chamadas  telefónicas para explicacións e resolución de dúbidas 
puntuais.  

Aplicamos a metodoloxía máis activa que esta situación nos permite.  

Materiais e recursos  Material teórico e práctico elaborado pola profesora. 

 Recursos da aula virtual creada polo profesorado do Departamento 

 Grupo de correo electrónico a través do que se aporta o material en formato 
electrónico.  

 Materiais en rede. 

 Selección de textos literarios para a súa lectura e análise. 

 Páxinas web de contidos relacionados con aspectos literarios.  

 Plataforma de préstamo de obras en formato electrónico GaliciaLe. 

4. Información e publicidade da adaptación 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado e ás familias efectuarase a través das persoas titoras 
polas canles habituais e polo equipo directivo a través da aplicación Abalar Móbil 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 


