
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.5 Consultar fontes de información diversas e revisa borradores e 
esquemas. 

LGB1.5.3. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección 
gramatical, cínguese ao tema e non divaga. 

B.2.1. Identificar o tema, intención e ideas principais e secundarias de 
textos expositivos e argumentativos de distintos ámbitos. 

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. 

B.2.3. Desenvolver un tema do currículo con rigor, claridade e 
corrección gramatical. 

LGB2.3.3. Emprega o léxico preciso e evita o uso de coloquialismos ou 
palabras comodín. 
LGB2.3.4. Organiza os contidos dos seus traballos en función duns obxectivos 
fixados previamente, contrasta posturas enfrontadas e defende a súa opinión 
con argumentos. 

B.2.6. Describir as propiedades do texto e análise de producións propias 
e alleas, dos procedementos lingüísticos básicos de adecuación, 
coherencia e cohesión. 

LGB.2.6.1. Recoñece, describe e utiliza recursos de cohesión gramaticais 
léxico-semánticos. 
LGB2.6.2 Describe os tipos de rexistro e analiza as súas manifestacións 
lingüísticas. 

B.3.4. Observar, reflexionar e explicar as unidades e funcións 
sintácticas. 

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

B.3.5. Reflexionar e explicar as relacións e unidades semánticas. LGB3.5.1. Identifica e explica as relacións e unidades semánticas. 

B.4.5. Historia da lingua: galego moderno (desde1978 ata a 
actualidade); contexto histórico e cultural; situación sociolingüística e 
características lingüísticas. 

LGB4.5.1. Distingue as características lingüísticas fundamentais do galego 
moderno (desde 1978 ata a actualidade) 
LGB4.5.2. Describe o contexto histórico e cultural do galego moderno (dende 
1978 ata a actualidade) así como a súa situación sociolingüística. 

B.4.7 Elaborar unha descrición esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais 
características. 

LGB4.7.1. Elabora unha descrición esquemática na que se detallen as 
diferentes etapas da historia da lingua galega e as súas principais 
características 

B.5.5.. A literatura galega de 1975 ata a actualidade: poesía, prosa e 
teatro. Lectura, identificación  e comentario de textos 

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

Avaliación da 3ª 

 

Procedementos:  
• Entrega de dous resumos e comentarios críticos (40% da nota da 3ª 
avaliación) 
• Cuestionario de contidos gramaticais (20% da nota da 3ª avaliación) 
• Cuestionario de literatura, sociolingüística e historia da lingua (40% da 
nota da 3ª avaliación) 

Instrumentos: 
• Rúbrica de avaliación de resumo e comentarios. 
• Cuestionario de contidos gramaticais. 
• Cuestionario de literatura, sociolingüística e historia da lingua. 

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 1,5 segundo o 
traballo realizado. 

Aplicarase o criterio que máis favoreza ao alumnado (puntuación sobre 10). 
• O 1.50 correspondente ao 3º trimestre, calcularase do xeito seguinte:  
- 40% actividades de resumo e comentario. 
- 20% actividades de contidos gramaticais. 
- 40% actividades de contidos de literatura, sociolingüística e historia da 

lingua. 
No caso de que a cualificación resultante sexa inferior a 4.50 puntos, o 
alumnado deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Á proba extraordinaria de setembro deberá presentarse aquel alumnado 
que non supere a materia seguindo os criterios do punto anterior. 
A proba realizarase atendendo aos seguintes contidos: 
• Resumo dun texto expositivo-argumentativo: 10%. 
• Comentario crítico dun texto expositivo-argumentativo: 20%. 
• Contidos gramaticais: 20%. 
• Contidos de literatura, sociolingüística e historia da lingua traballados na 
1ª e 2ª avaliación: 30%. 
• Lecturas obrigatorias traballadas na 1ª e 2ª avaliación (O porco de pé de 
Vicente Risco e Morgana en Esmelle de Begoña Caamaño). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Pasar a 2º, 3º e 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe para a 
recuperación das materias pendentes son os recollidos na Programación 
Didáctica do Curso 2019-2020 no que se atinxe á 1ª e a 2ª avaliacións. 
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4º ESO  e 2º Bach No caso do alumnado que non recupere a materia segundo o programa alí 
establecido, e que, polo tanto tal e como se describe máis abaixo, deba 
entregar un caderno de traballo en maio ou presentarse á Convocatoria 
extraordinaria de setembro, os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe son os previstos nesta revisión da programación didáctica 
para cada materia e curso. 

Criterios de cualificación: 
• Entrega dos boletíns de recuperación correspondentes á 1ª e á 2ª 
avaliación con cadanseu valor na nota final do 50%. 
• De non seguir este programa de recuperación ou non obter o aprobado 
(5) na nota media dos boletíns entregados, no mes de maio, o alumnado 
deberá entregar un caderno de traballo que incluirá os estándares e 
competencias dos dous primeiros trimestres da materia pendente. Terán 
un peso do 100% na nota final. 
•No caso de que o alumnado non recupere a materia pendente por 
algunha das vías descritas, na Convocatoria Extraordinaria de setembro 
será avaliado do mesmo modo que as materias suspensas: 

- Caderno de exercicios de recuperación dos contidos dados na 1ª e 2ª 
avaliación: 50% da nota final. 

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

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Boletíns de recuperación do alumnado correspondentes á 1ª e 2ª 
avaliación. 
• Caderno de traballo do alumnado correspondente ás 2 primeiras 
avaliacións (maio). 
• Caderno de exercicios de recuperación (setembro). 
• Proba escrita sobre os contidos do caderno (setembro). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso (para alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas) e 
recuperación (para o alumnado coa materia suspensa) 
• Reelaboracións semanais de temas de literatura, sociolingüística e 
historia da lingua.  
•Proposta de comentarios de texto e contidos gramaticais. 
Ampliación (non avaliable, voluntario para a preparación ABAU): 
•Modelos de exame ABAU. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tras o traballo de seguimento titorial, da Xefatura de Estudos e o 
Dpto. de Orientación, e a conseguinte entrega de equipos por parte 
do centro ao alumnado que o precisou, todo o alumnado ten soporte 
técnico. A metodoloxía de traballo é a seguinte:  
- Envío das tarefas semanais a través do correo, da publicación na 
Aula Virtual e no apartado do Departamento na páxina web do IES e 
mais do PDF que publica o centro cada luns. As tarefas acompáñanse 
das instrucións pertinentes. 
-  Entrega por parte do alumno no prazo establecidos. 
- Corrección e posta e común de dúbidas a través de: 
a) solucionarios enviados e publicados nos mesmos soportes, 
b) sesións de clase mantidas na plataforma Webex. 

Materiais e recursos 
 • Correo electrónico para avisos, resolución de dúbidas e entrega de tarefas. 

 • Plataforma Webex. 
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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. 


