
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES DE SOUTOMAIOR 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: Lingua e Literatura Galega 
DEPARTAMENTO: Lingua e Literatura Galega 
DATA: 12-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea 
principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos 
medios de comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 
audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 
declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar 
neles información, opinión e persuasión. 
 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así 
como a idea principal e as secundarias. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos 
utilizados no ámbito académico (presentacións, relatorios e intervencións en 
mesas redondas) 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas do ámbito académico e elabora un esquema ou resumo 

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais. 1.4.1. Pode identificar a idea global, a intención comunicativa, a idea principal e as 
secundarias, de calquera texto oral. 

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 académica, tanto espontáneas como planificadas. 

1.5.1. Identifica se un discurso é adecuado, coherente e cohesionado. 

 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta 
pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

1.6.1.1. Aprecia a importancia  da pronuncia correcta en galego. 

1.6.1.2. Esfórzase por mellorar a súa pronuncia.  

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

1.7.1. Exprésase espontaneamente de forma adecuada e 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 

1.10.1. Identifica erros nos discursos propios e alleos e esfórzase por corrixilos 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e 
crítica dos textos 

2.1.1/2.1.3. Realiza resumos, esquemas e mapas conceptuais para facilitar a 

comprensión e análise dos textos. 

2.1.2/2.1.4. Usa dicionarios e outras fontes documentais para facilitar a comprensión 

dos textos. 

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito académico, 
tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como 

2.3.1. Pode comprender diferentes textos do ámbito académico, tanto en soporte 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

libros de texto e recursos de temas especializados en internet. físico como na rede. 

2.3.2. Pode interpretar mapas, gráficas e diagramas. 

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 2.4.1. Pode identificar o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias 

.7.1/2.7.2. Pode detectar prexuízos e mensaxes discriminatorias nos textos 
publicitarios e reflexionar sobre eles. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes 
de información impresa ou en formato dixital 

2.8.1/2.8.2. Emprega de forma autónoma a biblioteca e as TIC para obter, 
seleccionar e organizar información e integrala nos seus escritos 

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). 

2.9.1. Emprega esquemas e mapas conceptuais para organizar os seus textos 

escritos. 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, 
para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións 

2.10.1/2.10.2. Emprega as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos textos 

escritos. 

B2.13. Producir en soporte impreso ou dixital textos argumentativos, 
redactados a partir da información obtida de distintas fontes 

2.13.1. É quen de elaborar un texto argumentativo apoiándose en fontes 

informativas. 

B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas 
relacións sociais e no desenvolvemento do individuo. 

2.14.1. Valora a escritura como ferramenta para organizar o pensamento e como 

medio de relación social e de enriquecemento persoal 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes 
categorías gramaticais, así como da fraseoloxía. 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías 

gramaticais. 

B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases 

verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os 
valores dos morfemas e as súas posibilidades combinatorias para crear novos 
termos e identificar a súa procedencia grega ou latina. 

3.1./3.3.3 Pode explicar, recoñecer e valorar os procedementos de formación de 

palabras. 

3.3.2. Pode crear palabras novas utilizando prefixos e sufixos. 

B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

3.4.1.1. Esfórzase por usar correctamente a fonética da lingua galega. 

3.4.1.2. Pode distinguir entre vogais medias abertas e pechadas 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

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 

3.7.1. Puntúa correctamente os textos. 

B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais 
regras de combinación impostas polo verbos. 

3.8.1. Analiza frases identificando o núcleo e os modificadores. 

3.8.2. Analiza oracións, identificando o verbo e os seus complementos. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, 
condición, hipótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna 

3.9.1. 1. Coñece e usa correctamente os conectores textuais de causa, consecuencia, 

condición, hipótese e conclusión 

B.3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e 
do xénero e elabora producións propias cunha adecuación apropiada 

3.12.1. Pode xustificar a adecuación dun texto. 

3.12.2. Pode producir textos adecuados ao contexto, ao tema e ao xénero textual. 

B.4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo e argumenta 

B4.4. 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. 

4.4.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüística. 

B.4.5. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos 

positivos cara ao seu uso asumindo a importancia da contribución individual 

no desenvolvemento da lingua galega. 

4.5.1.1. Coñece procedementos e iniciativas de normalización lingüística. 

4.5.1.2. É quen de argumentar adecuadamente sobre a necesidade do proceso de 

normalización lingüística 

B.4.6. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así 

como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa 

historia social, e sinalar as distintas etapas desde 1916 

4.6.1. Pode describir a evolución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

4.6.2.1. Coñece os feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde 

1916 ata a actualidade. 

B.4.8. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en 

relación a eles. 

4.8.1/4.8.2. Identifica e rexeita con argumentos prexuízos lingüísticos propios e 

alleos sobre calquera lingua e especialmente sobre a galega. 

B.4.9. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as 4.9.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas 
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variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función 

da lingua estándar. 

da lingua galega. 

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. 

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. 

5.2.1. Le e comprende textos representativos da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 

5.2.2. Pode analizar as características de textos representativos da literatura galega 

de 1916 ata a actualidade. 

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 

5.3.1. Realiza lecturas comprensivas, expresivas e/ou dramatizadas de textos de 

distintos xéneros, representativos da literatura galega desde 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 

5.4.1. Elabora, individualmente ou en grupo, traballos guiados de análise e 

comentario de textos literarios representativos da literatura galega desde 1916 ata a 

actualidade. 

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destes. 

5.5.1/5.5.2. Emprega a biblioteca e as TIC para realizar traballos e cita correctamente 

as fontes empregadas 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   
   

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
● Observación. 
● Participación na aula: preguntas, comentarios, colaboración. 
● Autoavaliación: autocorrección e autonomía. 
● comprensión de contidos. 
● Expresión escrita de ideas, sentimentos, argumentos e teorías. 
● Expresión oral de ideas, sentimentos, argumentos e teorías 

Instrumentos: 
● Caderno do alumno: tarefas, deberes, apuntamentos, etc. 
● Traballos específicos. 
● Lecturas e traballos de comentario. 
● Probas escritas e orais sobre os contidos impartidos. 
● Actitude e desenvolvemento na aula. 
● Rexistro de entrega de tarefas e traballos, participación en sesións 

virtuais e comunicación no período de traballo a distancia. 
● Probas de lectura: comprensión e expresión 

Cualificación final 

Nos criterios de cualificación final estableceranse estas dúas posibilidades 
para facer a media: 

 Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª avaliación, 
aplicarase este criterio:  
o Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%). 

 Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este criterio:  
o 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,50 segundo o 

traballo realizado. 
Aplicarase o criterio que máis favoreza ao alumnado (puntuación sobre 10). 
- Os alumnos con avaliacións suspensas poderán recuperalas mediante as 
tarefas de reforzo e recuperación realizadas na terceira avaliación. 
- Haberá tarefas voluntarias de lectura e expresión oral que servirán para 
redondear a nota. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

● Caderno de exercicios de repaso dos contidos dados na primeira e 
segunda avaliación: 50% da nota final. 

●  Proba escrita sobre os contidos do caderno: 50% da nota final. 

Alumnado de 
materia 

pendente: 

non hai 
alumnado coa 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

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

Actividades  

● Comprensión lectora. 
● Expresión escrita. 
● Actividades de léxico: as partes da casa, instrumentos de cociña, 

léxico da administración e xustiza 
● Exercicios de ortografía: v/b,  h 
● Exercicios de morfosintaxe: substantivo, adxectivo, 

determinantes. 
● Exercicios de sintaxe: 

■ a cláusula simple e os seu compoñentes. 
■ As cláusulas subordinadas: substantivas, 

adxectivas e adverbiais 
■ Oracións bipolares e coordinadas. 

● Traballos de produción propia: redacción e tradución. 
■ Cohesión e coherencia 
■ Uso de conectores: as conxuncións e locucións 
■ Emprego do léxico adecuado ao tema 

● Comentario de texto dirixido 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

TODOS OS ALUMNOS 
TEÑEN 

CONECTIVIDADE 

● Alumnado con conectividade: fichas de traballo semanal de 
repaso, reforzo e recuperación que partindo de textos engloban 
as distintas destrezas da comunicación lingüística e axudan á 
adquisición e asentamento das competencias básicas. Son 
enviadas e recibidas por correo electrónico. Por correo 
dánselles as recomendacións e orientacións necesarias para 
desenvolver as tarefas e resólvense as dúbidas ou suxestións do 
alumnado. Tamén se indican as tarefas que se deben realizar na 
páxina do centro (apartado do Departamento de Lingua 
Galega). Ademais, terán lugar sesións de clase a través de 
videoconferencias que se centrarán na aclaración de aspectos 
relativos ao traballo a distancia, á posta en común da resolución 
dos contidos e actividades propostos nas fichas de traballo e ás 
actividades voluntarias. 

Materiais e recursos 

  Textos literarios de autores estudados nas distintas etapas da 
literatura galega do século XX. 

 Tarefas deseñadas polo profesor para o repaso de contidos 
sintácticos 

 Libro de texto da editorial Xerais. 

 Páxina https://www.ogalego.eu/  

 Plataforma Webex para aulas non presenciais 
(videoconferencias). 

 Pdf dos relatos ofrecidos como lectura voluntaria: cedido para 
descarga gratuíta polos autores (Urco Editora). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

● Correo electrónico ao alumnado e nais e pais: envío e recepción 
de tarefas, resolución de dúbidas e consultas de tipo xeral 
(método de entrega, pautas para o traballo TIC, etc. 

● Publicación das tarefas na páxina web do IES (apartado do 
Departamento de Lingua Galega).  

● Informe quincenal ás Titorías sobre a comunicación co 
alumnado e o sobre seu traballo. 

Publicidade  

● A revisión da Programación Didáctica será publicada na páxina 
web  do IES (apartado do Departamento de Lingua Galega). 

● A maiores, tamén se informará ao alumnado a través do correo 
electrónico e das clases realizadas por videoconferencia. 


