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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

LGB1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos 
dos ámbitos social e académico, e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas 
de aprendizaxe con progresiva autonomía. 

LGB1.2.1.Recoñece, xunto ao propósito e idea xeral, os datos máis relevantes en textos 
orais do ámbito social e académico. 

LGB1.2.2.Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

LGB1.7. 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 expontáneas, adeduadas á situación e á 
itención comunicativa desexada con coherencia, cohesión e corrección. 

LGB1.7.3.Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

LGB1.7.4.Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

 
LGB2.1. 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 foma da palabra ou 
deduce o significado polo contexto. 

LGB2.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas 
ou de móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1.Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

LGB2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida 
académica, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 
 

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

LGB2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

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

LGB3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da 
fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. Coñece e usa léxico dos seguintes campos semánticos: corpo humano, 
parentesco, profesións e oficios, escola, casa, novas tecnoloxías, coidado e hixiene 
persoal e vestimenta. 

LGB3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.4.1. Aplica as normas ortográficas e morfolóxicas vistas cunha corrección adecuada 
ao seu nivel. 

LGB3.5. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

LGB3.5.1. Identifica nun texto substantivos, adxectivos, verbos, preposicións e 
determinantes. 
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LGB3.9. 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. Usa correctamente as regras de concordancia nos textos orais e escritos. 

LGB3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa 
do emisor. 

LGB3.10.1. Clasifica os enunciados segundo a intención comunicativa. 

LGB4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo, valorar positivamente o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que 
a integran. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como manifestación da riqueza cultural e da identidade dos 
pobos e  identifica as linguas que se falan na Península Ibérica. 

LGB4.3. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia 
da contribución individual no desenvolvemento da lingua galega. 

LGB4.3.1.1. Reflexiona sobre a utilidade do galego sen deixarse influír por opinións que 
pretenden desprestixiar a lingua. 

LGB4.6. Recoñecer e apreciar as variantes diatópicas do galego. LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza con naturalidade, 
se é o caso, os trazos propios da súa zona. 

LGB5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relacionando o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto. 

LGB5.1.1.1. Le regularmente, de xeito guiado, fragmentos de obras literarias para 
desenvolver o criterio lector. 

LGB5.1.1.3. Le, como mínimo, unha obra de lectura por trimestre, adaptada ao seu nivel. 

LGB5.1.1.4. Expón unha opinión persoal sobre as obras de lectura. 

LGB5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres 
grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

LGB5.2.1.1. Pode diferenciar os textos literarios dos non literarios e explicar as principais 
diferenzas. 

LGB5.2.2. Pode diferenciar textos dos tres grandes xéneros literarios identificando as 
súas características máis xerais. 

LGB5.4. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGB5.4.1. Realiza unha lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e 
identifica os principais elementos da narración. 

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 literarios sinxelos empregando algúns recursos retóricos. 
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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 teoría. 
● Expresión oral de ideas, sentimentos, argumentos e teorías. 
● Elaboración de resumos orais e escritos. 
● Lectura comprensiva. 
● Consulta de dicionarios e outras ferramentas lingüísticas en liña. 
● Exposicións orais entregadas en formato audio ou audiovisual. 
● Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para completar e 

entregar as tarefas realizadas a distancia. 
● Escoita activa e intervención nas sesións virtuais.  
● Cumprimento das pautas de intervención e participación nos coloquios 

mantidos nas sesións virtuais. 
● Participación nas propostas de expresión creativa de carácter 

voluntario. 

Instrumentos:  
● Caderno do alumnado: 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 da entrega de tarefas e traballos, participación en sesións non 

presenciais e comunicación no período do 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 o alumnado (puntuación sobre 10). 
o O alumnado con avaliacións suspensas poderá recuperalas 

mediante as tarefas de reforzo e recuperación realizadas na terceira 
avaliación. 

o Haberá tarefas voluntarias de lectura e expresión oral que servirán 
para redondear a nota. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: IES DE SOUTOMAIOR 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

Non hai     
alumnado de  
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación, repaso e ampliación responden á seguinte 
tipoloxía:  
● Comprensión lectora a partir dun texto narrativo, descritivo ou 

expositivo. 
● Expresión escrita. 
● Actividades de léxico a partir das lecturas propostas e de campos 

semánticos (o corpo humano, parentesco, profesións e oficios, 
escola, a casa, a vestimenta, as novas tecnoloxías, o coidado e 
hixiene persoal e a vestimenta). 

● Exercicios de ortografía: v/b, c/z, r/rr, qu, h. 
● Exercicios de acentuacíon e segmentación de palabras en sílabas. 
● Exercicios de morfosintaxe: subtantivo, adxectivo, determinantes. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
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 e publicadas na plataforma EDIXGAL. 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. 

● Alumnado sen conectividade. Facilitóuselle un caderniño de tarefas 
en papel, con data de entrega o 5 de xuño, que será supervisado 
polo profesorado de apoio do centro. Todos estes alumnos son de 
ACI e Reforzo, polo que as tarefas están adaptadas ao seu nivel 
competencial e contan cun apoio teórico no propio caderno. 

Materiais e recursos 

● Materiais de elaboración propia: fichas imprimibles e actividades en liña 

(formato enquisa, formulario de Google e clips de audio e vídeo). 

● Material didáctico da Plataforma EDIXGAL. 

● Materiais multimedia e banco de textos de tipo literario e non literario da 

rede. 

● Libros de lectura. 

● Dicionarios e ferramentas TIC de consulta en liña. 

● Plataforma Webex para aulas non presenciais (videoconferencias). 
 

 

4. Información e publicidade 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: IES DE SOUTOMAIOR 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

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) e na Plataforma Edixgal.  

● 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) e nas diferentes 
plataformas de traballo oficiais (Edixgal e Aula Virtual do centro). 

● A maiores, tamén se informará ao alumnado a través do correo 
electrónico e das clases realizadas por videoconferencia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2.Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os 
datos relevantes dos textos orais dos ámbitos social e académico 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía 

B1.3.Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais 
propias e alleas da actividade académica, tanto espontáneas como 
planificadas 

LGB1.3.1.Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral… 

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. 

B1.7.Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para 
realizar exposicións orais planificadas 

LGB1.7.2.Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e 
actractivas visualmente. 

B2.1.Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión 

LGB2.1.1.Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 
estruturan visualmente as ideas. 
LGB2.1.2. Busca o significado o léxico descoñecido a partir do contexto, 
analaia a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as 
acepcións. 

B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos 
propios da vida académica, especialmente, os instrutivos e expositivos: 
webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias 

LGB2.4.1.Comprende e interpreta textos propios da vida académica, 
especialmente os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 
glosarios e enciclopedias. 

B2.8.Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a 
adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas 
relacións internas e externas do texto. 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e académico 

B2.12.Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de 
distinta tipoloxía, fundamentalmente, narración e descricións 

LGB2.12.1. Produce en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía 
a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos 

B3.5.plicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 
LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical  
ortográfica dos textos. 

B3.9.Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, LGB3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e 
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orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto correcta atendendo  aos compoñentes sintácticos. 

B4.1.Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás 
culturas que a integran 

LGB4.1.1.Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os 
saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo a través da identificación de elementos lingüísticos de noso en 
diferentes contextos. 
LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade 
lusófona e coñece os territorios que a integran. 

B4.5.Identificar os preuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en 
relación a eles. 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de 
prexuízos de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa 
práctica lingüística e na do seu contorno. 

B5.1.Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; 
expor unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade, relacionar o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos propios de 
cada xénero literario, o punto de vista empregrado e o uso estético da 
linguaxe 

LGB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á súa idade e 
relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos. 
LGB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso estético da linguas nos textos literarios. 

B5.2.Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas 
recitados ou cantados, determinar o tema principal, a estrutura xeral e 
pór de relevo os principais recursos estilísticos 

LGB5.2.1.Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas 
recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de 
relevo os principais recursos estilísticos 

B5.3.Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, 
localizando e describindo os elementos estruturais e formais máis 
salientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais 

LGB5.3.1.Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza 
e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de 
vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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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 teoría. 
 Expresión oral de ideas, sentimentos, argumentos e teorías. 
 Elaboración de resumos orais e escritos. 
 Lectura comprensiva. 
 Manexo de dicionarios e outras ferramentas lingüísticas en liña. 
 Exposicións orais entregadas en  formato audio ou audiovisual. 
 Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para completar e 

entregar as tarefas realizadas a distancia. 
 Escoita activa e intervención nas sesións virtuais.  
 Cumprimento das pautas de intervención e participación nos 

coloquios mantidos nas sesións virtuais. 
 Participación nas propostas de expresión creativa de carácter 

voluntario. 

  Instrumentos:  
 Caderno do alumnado: 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 

non presenciais e comunicación no período do 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 o 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. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

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 atinxe á 1ª e a 2ª avaliacións.  

No caso do alumnado que non recupere a materia segundo o programa alí 
establecido, e que, polo tanto, tal e como se describe máis baixo, 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 imprescindibles dos dous 
primeiros trimestres da materia pendente. Terá un peso dun 100% 
na nota final. 

 No caso de que o alumnado non recupere a materia pendente por 
algunha das dúas vías descritas, na Convocatoria Extraordinaria de 
setembro será avaliado do mesmo modo que as materias suspensas:  
o Caderno de exercicios de recuperación dos contidos dados na 1ª 

e 2ª avaliación: 50% da nota final. 
o Proba escrita sobre os contidos do caderno: 50% da nota final. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Boletíns de recuperación do alumnado correspondentes á 1º e á 2º 

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  

As actividades de recuperación, repaso e ampliación responden á 
seguinte tipoloxía:  
TAREFAS SEMANAIS: conteñen actividades variadas, dos distintos          
bloques de contido, que serven como repaso e reforzo dos contidos 
dados e tamén como vía de recuperación para aquela parte do 
alumnado que teñan algunha avaliación suspensa: 
● Comprensión lectora. 
● Expresión escrita. 
● Actividades de léxico: procedencia do léxico, seres mitolóxicos, 

sentimientos e estados de ánimo 
● Tipoloxía textual: narración, descrición, exposición 
● Xéneros literarios e as súas caracterísiticas. 
● Exercicios de ortografía: acentuación (regras xerais e casos 

especiais) porque/ por que/ porqué; se non/senón 
● Exercicios de morfoloxía e sintaxe básicos: identificación de clases 

de palabras, suxeito e predicado (cos seus respectivos núcleos) 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS (COMPLEMENTARIAS/DE AMPLIACIÓN): 

 LECTURA de Diario dunha Noiteboa, de Jacobo González Outes. 

 ORALIDADE: 2 opcións: “Recomendación dun libro” ou “ 
Exposición Non son fadas” (aproveitando material recompilado 
para un traballo da 2ªavaliación, arredor das heroínas anónimas 
do noso alumnado) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

● Alumnos con conectividade: fichas de traballo semanal de 
repaso, reforzo e recuperación que partindo de textos enbloban 
as distintas destrezas da comunicación lingüística e axudan á 
adquisición 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 a realizar na páxina web do centro, no Departamento de 
Lingua Galega. 
Ademais, realízanse videoconferencias con regularidade para 
resolución de dúbidas, corrección (posta en común) das tarefas e 
sobre todo, para manter un contacto directo e fluído co alumnado, 
na medida do posible. 

● Alumnos sen conectividade e/ou NEAE. Facilitóuselle un 
caderniño de tarefas en papel como traballo mensual que será 
supervisado pola PT do centro.  

Materiais e recursos 

● Fichas de elaboración propia a partir de modelos de exercicios e de 
lecturas do propio libro de texto e tamén de manuais doutras 
editoriais. 
● Pdf do libro ofrecido como lectura voluntaria: cedido para descarga 
gratuíta polo autor a través da páxina da editorial (Baía). 
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● Solucionarios de Autoavaliación das Tarefas semanais propostas 
para o alumnado. 
● O libro de texto: Lingua e Literatura 2ºESO Santillana-Obradoiro 
(2016). 
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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). 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e 
explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, os datos relevantes 
de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais 

LGB1.1.1.Comprende o contido e a intención comunicativa de textos orais dos 
medios de comunicación (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes) 

B1.2.Identificar o propósito comunicativo en tetos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente  os seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias implicitas 

LGB1.2.2. É quen de comparar a mesma noticia en distintos medios e extraer 
algunha conclusión 
LGB1.2.3. Recoñece e rexeita a linguaxe con prexuízos e/ou discriminatoria 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións 
formais ou informais, de forma individual ou en grupo. 

LGB1.8.1.Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

B.1.9.Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou mási culto, sobre temas da vida cotiá ou académica 

LGB1.9.1. Expresa opinións e é capaz de guiar unha conversa informal 
LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

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

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

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, 
esquemas e resumos 
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e 
incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de 
comunicación e distinguir entre información e opinión en entrevistas, 
crónicas e reportaxes 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente 
entrevistas, crónicas e reportaxes 

B2.8.Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do 
galego 

LGB2.8.1. Le en voz alta de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto 
LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego e emprega a dicción e o 
ritmo axeitado á lectura do texto. 

B2.12. Planificar, producir e revisar textos con adecuación, coherencia, 
cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas 

LGB2.12.3.Emprega a biblioteca e as TIC para seleccionar información e 
incorporala aos seus traballos. 
LGB2.12.4. É que de adecuar os seus escritos á situación comunicativa e ao 
ámbito de uso 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación 
social a través da escritura 

LGB2.14.1.Emprega as TIC para relacionarse e comentar lecturas con 
alumnado doutros centros. 
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B3.1.Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía 
LGB3.1.1.É quen de empregar fraseoloxía e léxico amplo e adecuado ao uso 
formal da lingua dos campos semánticos traballados. 

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 cu correcto 
uso das distintas categorías gramaticais 

B3.3. Recoñecer  explicar os precedementos de creación de palabras e 
as posibilidades de combinación para crear novas palabras para crear 
novos elementos léxicos 

LGB3.3.1./3.3.2. Coñece os procedementos de formación de palabras e 
aplícaos para formar palabras novas 

B3.7.Analizar e usar correctamente a puntuación LGB3.7.1.Revisa os textos para puntuar correctamente 

B3.9.Recoñecer en textos de diversa natureza  e usar nas producións 
propias os diferentes conectores textuais e os principais mecanismos 
de cohesión 

LGB3.9.1. Coñece e usa os mecanismos de cohesión 

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar 
producións propias segundo estes parámetros. 

LGB3.10.1.1.Recoñece o tema e a estrutura dos distintos textos. 

B4.1.Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo, apreciar o pluringüismo como expresión de 
riqueza cultural da humanidade e coñecer a importancia da lusofonía  

LGB4.1.1.Valora a lingua como manifestación da riqueza cultural e a 
identidade dun pobo.  
LGB4.1.3.Comprende que o plurilingüismo representa a riqueza cultural da 
humanidade e valora a lingua galega como unha achega singular a esa riqueza 
LGB4.1.4. Identifica as linguas que forman parte da nosa familia lingüística 

B4.4.Recoñecer os principais elementos na orixe e formación da lingua 
galega, así como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua dende os seus inicios ata 1916. 

LGB4.4.1.Coñece como se formou a lingua galega desde as súas orixes ata 
1916. 
LGB4.4.2.Identifica os acontecementos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916 

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

LGB5.1.1.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 desde a Idade Media ata 1916 e 
relacionar o seu contido co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período 

LGB5.2.1.Le e comprende texos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 
LGB5.2.2.Analiza as características de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade ata 1916 
LGB5.2.3.Realiza comentarios guiados de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 
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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 teoría. 
● Expresión oral de ideas, sentimentos, argumentos e teorías. 
● Elaboración de resumos orais e escritos. 
● Lectura comprensiva. 
● Manexo de dicionarios e outras ferramentas lingüísticas en liña. 
● Exposicións orais entregadas en formato audio ou audiovisual. 
● Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para completar e 

entregar as tarefas realizadas a distancia. 
● Escoita activa e intervención nas sesións virtuais.  
● Cumprimento das pautas de intervención e participación nos 

coloquios mantidos nas sesións virtuais. 
● Participación nas propostas de expresión creativa de carácter 

voluntario. 

Instrumentos: 
● Caderno do alumnado: 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 o 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. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

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

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

NON HAI 
ALUMNOS CON 

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  

● TAREFAS SEMANAIS: conteñen actividades variadas, dos distintos 
bloques de contido, que serven como repaso e reforzo dos contidos 
dados e tamén como vía de recuperación para aquela parte do 
alumnado que teñan algunha avaliación suspensa: 

● Comprensión lectora. 
● Expresión escrita. 
● Actividades de léxico: procedencia do léxico, seres mitolóxicos, 

sentimientos e estados de ánimo 
● Tipoloxía textual: narración, descrición, exposición 
● Propiedades textuais 
● Análise comentario guiado de textos literarios medievais 
● Exercicios de ortografía: acentuación (regras xerais e casos 

especiais), puntuación, maiúsculas 
● Exercicios de morfoloxía e relacións semánticas 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS (COMPLEMENTARIAS/DE AMPLIACIÓN): 
- LECTURA de 4 relatos de tema e autores variados (tarefa: Diario de 
lectura. 
- ORALIDADE: 2 opcións: “Recomendación dun libro” ou “ Exposición Non 
son fadas” (aproveitando material recompilado para un traballo da 
2ªavaliación, arredor das heroínas anónimas do noso alumnado) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

● Alumnos con conectividade: fichas de traballo semanal de repaso, 
reforzo e recuperación que partindo de textos enbloban as distintas 
destrezas da comunicación lingüística e axudan á adquisición 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 a realizar na 
páxina web do centro, no Departamento de Lingua Galega. 
Ademais, realízanse videoconferencias con regularidade para 
resolución de dúbidas, corrección(posta en común) das tarefas e 
sobre todo, para manter un contacto directo e fluído co alumnado, 
na medida do posible. 

● Alumnos sen conectividade e/ou NEAE. Facilitóuselle un caderniño 
de tarefas en papel como traballo mensual que será supervisado 
pola PT do centro.  

Materiais e recursos 

● Fichas de elaboración propia a partir de modelos de exercicios e de 
lecturas do propio libro de texto e tamén de manuais doutras editoriais. 
● Pdf dos relatos ofrecidos como lectura voluntaria: cedido para 
descarga gratuíta polos autores (Urco Editora). 
● Solucionarios de Autoavaliación das Tarefas semanais propostas para 
o alumnado. 
● O libro de texto: Lingua e Literatura 3ºESO Xerais (2017). 
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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) e na Aula 
Virtual do centro. 

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



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. 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 
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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 
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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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

audiovisuais. 

1.1.1. Comprende a intención comunicativa e identifica as ideas  principais e 
secundarias de diferentes textos orais. 
1.1.2. Elabora resumos, esquemas ou mapas conceptuais coas ideas principais e 
secundarias de diferentes textos orais. 

B1.2. Comprender, interpretar e valorar textos orais de carácter expositivo e 

argumentativo sobre temas especializados (conferencias, clases, charlas, 

presentacións e videoconferencias). 

1.2.3. Pode organizar o contido de exposicións orais sobre algúns temas académicos e 
divulgativos. 

B1.4. Desenvolver habilidades de escoita activa, para identificar os recursos que 

proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao texto. 
1.4.2.1. Escoita con interese e respecta a opinión dos demais. 
1.4.2.2. Aplica a regra das quendas de palabra nas intervencións orais. 

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. 

1.5.1/1.5.2/1.5.3/1.5.4. Planifica os seus textos orais para producir discursos. 
1.5.6. Usa as TIC para obter información, corrixir a ortografía e elaborar presentacións. 

B1.6. Expor oralmente con rigor e claridade un tema especializado de textos do 

ámbito académico ou de divulgación científica e cultural. 
1.6.1/1.6.2/1.6.3/1.6.4. Sabe desenvolver con relativa corrección e adecuación un tema 
curricular. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
1.7.1. Pode producir textos orais espontáneos tentando adecuarse á situación e á 
intención comunicativa con coherencia, cohesión e corrección. 

B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen 

opinións acerca dun tema de actualidade. 

1.8.1. Participa en debates ou intervencións de clase escoitando os demais. 
1.8.2. Aplica a regra das quendas de palabra nas intervencións orais e evita a linguaxe 
discriminatoria. 

B1.9. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou 

asuntos da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 1.9.1. Desenvólvese en conversas informais e nalgunhas situacións académicas. 

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. É quen de recoñecer dificultades expresivas, interferencias lingüísticas e 
desviacións da norma en exposicións propias e alleas. 
1.10.2. Intenta mellorar demostrando autonomía e esforzo. 

B1.11. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta 1.11.2. É quen de rexeitar prexuízos asociados á pronuncia da lingua galega. 
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pronuncia e amosar unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar 

a ela. 

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

2.1.1/2.1.3. Elabora resumos, esquemas e mapas conceptuais, xerarquizando as ideas 
dun texto. 
2.1.2. Comprende o sentido e a intención comunicativa dun texto e expresa opinións 
sobre o seu contido. 

B2.2. Compoñer producións escritas planificadas adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión, corrección 

gramatical e boa presentación.  

2.2.1/2.2.3. Redacta textos coidando o contido, a orde a adecuación comunicativa. 
2.2.2. É quen de identificar as características lingüísticas dos distintos rexistros. 
2.2.5. Redacta textos axustándose ás normas ortográficas e morfolóxicas. 

B2.3. Comprender, producir e sintetizar o contido de textos expositivos e 

argumentativos de tema especializado do ámbito académico ou de divulgación 

científica e cultural. 

2.3.1. Comprende e sintetiza o contido de textos de consulta expositivos e 
argumentativos. 
2.3.2. Identifica o tema e a estrutura de textos expositivos e argumentativos. 
2.3.3. Realiza unha síntese e un esquema coas ideas principais e secundarias de textos 
expositivos e argumentativos. 
2.3.4. Analiza algúns recursos verbais e non verbais de textos expositivos e 
argumentativos. 

B2.4. Comprender, producir e valorar de forma crítica textos publicitarios e 

periodísticos de carácter informativo ou de opinión. 
2.4.3. Identifica e rexeita as ideas e os usos lingüísticos discriminatorios dos textos 
publicitarios. 

B2.5. Caracterizar, identificar e producir textos descritivos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.5.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
descritivos. 

B2.6. Caracterizar, identificar e producir textos expositivos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.6.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
expositivos e redacta textos similares. 

B2.7. Caracterizar, identificar e producir textos narrativos pertencentes a distintos 

ámbitos de uso. 

2.7.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
narrativos. 

B2.8. Caracterizar, identificar e producir textos argumentativos pertencentes a 

distintos ámbitos de uso. 

2.8.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
argumentativos e redacta textos similares. 

B2.9. Caracterizar, identificar, analizar e producir textos dialogados pertencentes 

a distintos ámbitos de uso. 

2.9.1. Coñece a estrutura formal, de contido e as características lingüísticas dos textos 
dialogados e redacta textos similares. 
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B2.10. Planificar, producir e revisar textos de investigación a partir da información 

obtida en fontes impresas e dixitais e con axuda dos recursos que ofrecen as TIC. 2.10.3. Presenta traballos escritos seguindo as características do texto académico. 

B3.1. Verificar o coñecemento formal e a capacidade de reflexión sobre a lingua 

que posúe o alumnado. 
3.1.1. Comprende e analiza o contido de textos relacionados coa comunicación e a 
linguaxe. 

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. 

3.2.1. Recoñece os rexistros lingüísticos en textos orais e escritos en función da 
intención comunicativa. 
3.2.2. Valora a importancia de utilizar o rexistro axeitado a cada situación comunicativa 
e aplícao nas súas producións orais e escritas. 

B3.3. Producir textos escritos ou orais de diferentes xéneros mostrando un 

correcto nivel de corrección gramatical, presentación, adecuación, coherencia, 

cohesión e corrección. 

3.3.1. Produce textos escritos ou orais dalgúns xéneros prestando atención ás 
propiedades textuais; á corrección gramatical e a unha boa presentación. 

B3.4. Recoñecer e identificar os trazos característicos das categorías gramaticais 

substantivo e adxectivo, explicar os seus usos e valores nos textos.  

3.4.1. Identifica e explica os usos e valores do substantivo e do adxectivo nun texto.  

B3.5. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos 

determinantes, explicando os seus usos e valores nos textos. 

3.5.1. Identifica e explica os usos e valores dos determinantes nun texto.  

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. 

3.6.1. Identifica e explica os usos e valores das perífrases verbais nun texto. 

B3.7. Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e 

escritas os diferentes conectores textuais. 

3.7.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores que proporcionan cohesión. 

B3.8. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical do 

adverbio e explicar os seus usos e valores nos textos. 

3.8.1. Identifica e explica os usos e valores dos adverbios e das locucións adverbiais nun 
texto. 

B3.9. Recoñecer e identificar os trazos característicos da categoría gramatical dos 

pronomes e explicar os seus usos e valores nos textos. 

3.9.1. Identifica e explica nun texto os usos e valores dos pronomes. 

B.3.10. 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, relacionados cos elementos 

transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

3.10.1.2. Evita estereotipos lingüísticos ou culturais. 
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B.4.1. Distinguir as funcións sociais da lingua e determinar a situación do galego 

respecto a elas. 

4.1.1. Distingue as funcións sociais da lingua e determina a situación do galego. 

B.4.2. 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. 

4.2.1. Coñece a diversidade lingüística no mundo, e sitúa nun mapa de Europa a maioría 
das linguas que se falan nos distintos países. 

4.2.3. É que de explicar os conceptos de plurilingüismo, ecolingüismo ,lingua 
minoritaria, lingua minorizada, conflito lingüístico e diglosia. 

B.4.3. Describir a historia da lingua do latín ao galego e distinguir os elementos 

constitutivos deste. 

4.3.1. Pode describir a romanización e o nacemento das linguas romances. 
4.3.2. Pode identificar e describir os diferentes elementos constitutivos do galego ao 
longo da historia (substrato, estrato e superestrato). 

B.4.4. Recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar 

exemplos, así como distinguir as familias léxicas irregulares e utilizalas 

correctamente. 

4.4.1. Pode recoñecer os cultismos, semicultismos e palabras patrimoniais e citar algúns 
exemplos. 
4.4.2. Distingue as familias léxicas irregulares e utilízaas correctamente. 

B.4.5. Identificar e describir as características lingüísticas fundamentais do galego 

antigo, o seu contexto e identificalo en textos. 

4.5.2. Identifica as claves básicas do contexto histórico e cultural do galego antigo así 
como a súa situación sociolingüística. 

B5.1. Definir “literatura” e “texto literario”, caracterizar os diferentes xéneros e 
analizar os seus principais recursos formais e describir a cronoloxía xeral da 
historia da literatura galega. 

5.1.1.1. Identifica as principais características dun texto literario. 

5.1.1.2/5.1.2. Clasifica un texto nun xénero literario, recoñecendo recursos literarios 
empregados.  

5.1.1.3. Realiza un esquema da cronoloxía xeral da historia da literatura galega. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Avaliación e autoavaliación de comentarios de texto. 
- Coavaliación das normas ortográficas e morfolóxicas. 
- Participación na aula: preguntas, comentarios, colaboración. 
- Participación en coloquios e debates. 
- Elaboración, a partir dos textos, de resumos orais e escritos, esquemas de 
ideas principais e secundarias, enunciación de títulos e temas de forma 
razoada. 
- Lectura comprensiva. 
- Consulta e manexo de dicionarios e outras aplicacións lingüísticas en liña. 
- Exposicións orais entregadas en formato audio ou audiovisual. 
- Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para completar e 
entregar as tarefas realizadas a distancia. 
- Escoita activa e intervención nas sesións virtuais. 
- Cumprimento das pautas de intervención e participación nos coloquios 
mantidos nas sesións virtuais. 
- Participación nas propostas de expresión creativa de carácter voluntario. 

Instrumentos: 
- Traballos de investigación ou aplicación práctica de contidos específicos. 
- Comentarios de texto. 
- Probas escritas sobre os contidos impartidos. 
- Probas e traballos de lectura: comprensión e expresión. 
- Rexistro de entrega de tarefas e traballos, participación en sesións 
virtuais e comunicación no período de traballo a distancia. 
- Rúbrica da avaliación de textos escritos. 
- Rúbrica da avaliación dos traballos das lecturas obrigatorias. 
- Rúbrica da avaliación das exposición orais. 

Cualificación final 

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

 Alumnado cun nivel de 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% (1º aval.) + 40% (2ª aval.) + ata 1,50 segundo o traballo 

realizado. 
Aplicarase o criterio que máis favoreza o alumnado (puntuación sobre 10). 
O alumnado coa 1ª, a 2ª ou ambas avaliacións suspensas poderá 
recuperalas mediante a entrega dun boletín de traballo que recolle tarefas 
de reforzo e recuperación centradas nos contidos dos trimestres non 
superados. 
No caso de que a cualificación resultante sexa inferior a 4,00 puntos, o 
alumnado deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Deberá presentarse presentarse aquel alumnado que non supere a 
materia seguindo os criterios establecidos no punto anterior. A proba 
realizarase atendendo aos seguintes contidos: 
• Comentario crítico dun texto expositivo-argumentativo: 30%. 
• Contidos gramaticais: 40%. 
• Contidos sociolingüística e historia da lingua: 30%. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(neste curso non 
hai alumnado coa 

materia 
pendente) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO: IES DE SOUTOMAIOR 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

  

 

 

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades de recuperación (incluídos boletín de traballo específico 
para o alumnado con algunha avaliación suspensa), repaso e 
ampliación responden á seguinte tipoloxía, sempre en base ás 
aprendizaxes e estándares vistos nos 2 primeiros trimestres e outros 
novos que completan os anteriores: 
- Comprensión lectora a partir dun texto expositivo ou argumentativo 
de tipo escrito ou oral (audiovisual). 
- Análise do contido (tema, ideas principais e secundarias, estrutura e 
tipoloxía) e das características lingüísticas de textos expositivos e 
argumentativos. 
- Expresión escrita de base argumentativa. 
- Exercicios de repaso ortográfico e morfosintáctico orientado ao tipo 
de probas ABAU.  
- Actividades voluntarias de tipo creativo (diarios persoais, álbums 
artísticos e reseñas literarias) en diferentes formatos (caderno de 
creación manuscrito, blogues e páxinas web, vídeos) de tipo ecrito e 
oral. 

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 dunha tarefa semanal en formato ficha e/ou soporte dixital 
(formulario de Google enriquecido con textos, imaxes e clips de 
vídeos) que inclúe as actividades de recuperación, reforzo e 
ampliación descritas. O envío faise 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 (venres ás 20h). 
- Corrección e posta e común de dúbidas a través de: 
a) solucionarios enviados e publicados nos mesmos soportes, 
b) sesións de clase mantidas nas plataformas Webex ou Zoom, 
c) Foro de Dúbidas aberto na Aula Virtual. 

Materiais e recursos 

- Materiais de elaboración propia: fichas imprimibles e actividades en 
liña (formato enquisa, formulario de Google enriquecidos con texto, 
clips de audio e vídeo). 
- Material de apoio e consulta (temas) na Aula Virtual. 
- Materiais multimedia e banco de textos da rede (literarios e 
xornalísticos). 
- Dicionarios e ferramentas TIC de consulta lingüística en liña. 
- Plataformas Webex e Zoom para aulas non presenciais 
(videoconferencias). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correo electrónico ao alumnado: 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 e PDF semanal do centro) e na Aula 
Virtual. 
- 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 e na Aula Virtual 
do centro. 
- A maiores, tamén se informará ao alumnado a través do correo 
electrónico e das clases realizadas por videoconferencia. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Criterios de avaliación 

1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos. 

2. Escoitar e ver discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos. 

3. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade. 

4. Potenciar as emocións positivas na exposición perante o público. Controlar a conduta asociada ás 

emocións negativas ante situacións comunicativas con público. 

5. Elaborar unha mensaxe breve e clara que funcione como núcleo do discurso. 

6. Adaptar a creación e o deseño do discurso ás características do contexto comunicativo. 

7. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva. 

8. Empregar recursos propios da argumentación. 

9. Identificar e manexar fontes documentais. 

10. Obter e organizar a información para afondar no coñecemento do tema do discurso, mediante a 

documentación e a investigación. 

11. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada e eficaz. 

12. Conseguir establecer un debate coas normas mínimas de diálogo, nas que tamén debe ter presenza a 

escoita de calquera interlocutor e a capacidade argumentativa de cada falante, así como a tolerancia 

nos argumentos expostos. 

13. Participar activa e cooperativamente nun proxecto de equipo, 

14. Conformar un ambiente de traballo creativo, responsable e resolutivo (na elaboración dos produtos 

finais) e participar activamente nas actividades extraescolares complementarias propostas, 

15. Elaborar os produtos finais, así como plasmar ese traballo nos produtos finais. 

16. Adquirir habilidades propias da comunicación oral en galego en ámbitos formais, 

17. Adquirir a competencia mediática e informacional, con atención no manexo das ferramentas TIC. 

18. Publicar novas e producións propias a través da web e blogues do centro sobre as actividades nas que 

participe o alumnado (Parlamento Xove). 

19. Medir o impacto dos proxectos e actividades relacionados coa materia na comunidade educativa e na 

práctica docente do profesorado implicado. 

20. Analizar a implicación do profesorado e doutros estamentos da comunidade educativa que participen 

en maior ou menor grao (resto do profesorado, equipo directivo, familias e insitucións do contorno). 

21. Revisar os acordos metodolóxicos aplicados na materia, tanto no desenvolvemento do currículo como 

nos aspectos organizativos, 

22. Avaliar as medidas de difusión da materia e os proxectos nos que se implique o alumnado no contexto 

educativo (páxina web, blogues, redes sociais e medios locais). 

Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. A. O discurso persuasivo e técnicas de expresión oral 

- Identifica nos textos escritos os argumentos principais e a tese. 

- Explica a intención do discurso. 

- Identifica a estrutura do texto e a relación entre as ideas que expón. 

- Valora a influencia dos trazos lingüísticos e dos procedementos retóricos na eficacia da mensaxe. 

- Contrasta o contido do texto co coñecemento obtido noutras fontes e co que sabe. 

- Aplica alguhas técnicas de pronuncia nun texto de creación propia. 

- Emprega as pausas, os silencios e os cambios de ton e de ritmo de maneira básica para potenciar o poder 
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expresivo do seu discurso. 

- Realiza unha exposición na que procura manifestar confianza, seguridade e serenidade á hora de 

presentar o seu discurso perante un auditorio. 

- Recoñece as emocións negativas (medo escénico, inseguridade, nerviosismo, etc) como unha 

manifestación natural da exposición perante o público. 

- Desenvolve paulatinamente estratexias propias para controlar a conduta asociada ás emocións 

negativas. 

Bloque 1. B. Documentación e investigación. Alfabetización mediática e informacional 

- Identifica as fontes das que pode obter información. 

- Selecciona as fontes documentais máis acaídas e as súas propias vivencias para extraer contidos e ideas 

variadas relacionadas co tema do discurso. 

- Analiza de xeito básico a información atopada.  

- Organiza os datos para o seu tratamento facendo uso das técnicas de traballo intelectual. 

Bloque 2. Elaboración do discurso e técnicas de argumentación 

-  Condensa nunha frase breve e clara unha mensaxe persuasiva. 

- Emprega nun texto estratexias comunicativas para captar a atención da audiencia. 

- Planifica o discurso tendo en conta as características do modelo ou xénero elixido. 

- Deseña o discurso tendo en conta o tempo e a canle de comunicación de que dispón. 

- Emprega algúns recursos propios da argumentación. 

-  Organiza os contidos nunha estrutura clara. 

- Emprega algúns recursos retóricos básicos para poñelos ao servizo da eficacia persuasiva. 

Bloque 3. O debate 

- Emprega no discurso algunhas estratexias da retórica e da oratoria. 

- Presenta as súas ideas desde unha perspectiva empática e sen agredir as outras persoas. 

- Presenta proxectos, achegas, opinións ou refutacións nalgúns ámbitos orais reais ou ficticios. 

- Identifica algunhas estrataxemas que terxiversan a información. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 - Consulta e manexo das fontes de información da rede: enciclopedias, 
medios de comunicación, páxinas institucionais, etc. 
- Coavaliación das actividades grupais e individuais. 
- Participación activa nas actividades propostas na aula. 
- Participación activa nas actividades extraescolares (concursos e certames 
de expresión oral e debate). 
- Elaboración en ensaio de monólogos humorísticos. 
- Participación en debates na aula. 
- Participación en dinámicas de roles e improvisacións de tipo teatral. 
- Elaboración de portfolios dixitais cos resultados da procura, manexo e 
selección de información dos temas propostos para o debate.  
- Deseño do proxecto do 2º trimestre: elaboración dun vídeo didáctico e 
argumentario para participar no Parlamento Xove.  
- Elaboración dos argumentarios dos debates. 
- Achega de propostas para o deseño colectivo do proxecto do 3º trimestre 
(TV escolar). 
- Seguimento e cumprimento das instrucións dadas para deseñar, realizar e 
entregar o proxecto do 3º trimestre (TV escolar). 
- Escoita e intervención activa nas sesións non presenciais mantidas por 
videoconferencia. 
- Cumprimento das pautas de intervención e participación  nas sesións non 
presenciais mantidas por videoconferencia. 

Instrumentos: 
- Portfolio dixital da investigación dos temas propostos para o debate na 
aula. 
- Entrega dos argumentarios grupais elaborados para realizar os debates na 
aula. 
- Coavaliación dos monólogos humorísticos presentados no Certame de 
Expresión Oral Tíralle da Lingua.  
- Entrega dos artigos de opinión individuais sobre os temas propostos para 
o debate. 
- Informes dos traballos da 2ª avaliación. 
- Argumentario do Certame Parlamento Xove 2020. 
- Observación do traballo individual e grupal na aula. 
- Rexistro das exposicións e dinámicas propostas na aula.  
- Rexistro da participación no II Certame de Debate Académico de Galicia.  
- Rexistro de participación no deseño e elaboración do proxecto do 3º 
trimestre (TV escolar).  
- Rexistro do seguimento e entrega do proxecto do 3º trimestre (TV 
escolar).  
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Cualificación final 

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

 Alumnado cun nivel de 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 participou activamente no deseño e na realización do 
proxecto da 3ª avaliación, aplicarase este criterio:  
o 45% (1º aval.) + 40% (2ª aval.) + ata 1,50 segundo traballo realizado. 

Aplicarase o criterio que máis favoreza o alumnado (puntación obre 10). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todo o alumnado matriculado xa aprobou a materia. 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Posta en común da revisión dos informes e argumentario do 
Parlamento Xove 2020.  
- Tormenta de ideas para decidir o proxecto do 3º trimestre.  
- Escolla, deseño básico e temporalización do proxecto. 
- Conformación de equipos e tarefas. 
- Realización do proxecto. 

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:  
- a metodoloxía é fundamentalmente e práctica, e traslada o contexto 
activo da aula física ás domicilios do alumnado, que a través dos 
medios dos que se dispoñen fan as súas achegas tanto para decidir o 
proxecto do 3º trimestre como para deseñalo, xestionalo e realizalo 
baixo a supervisión do profesor. 
- Ademais, ao igual que aconteceu ao longo do curso, prímase o o 
traballo cooperativo en pequenos grupos que achegan as súas 
producións para converxer nun único produto final.  
- Finalmente, procederase á autoavaliación e a coavaliación do traballo 
realizado.  

Materiais e recursos 

- Materiais de apoio (videotitoriais e catálogo de productos audiovisuais que 
serven como modelo para as producións do alumnado) compartidos por 
correo, Google Drive e Aula Virtual.  
- Plataforma Zoom para aulas non presenciais (videoconferencias). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

- Correos electrónicos ao alumnado 
- Publicación das tarefas na páxina web do IES (apartado do 
Departamento de Lingua Galega e PDF semanal do centro) e na Aula 
Virtual. 
- 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 e na Aula Virtual 
do centro). 
- Informarase ao alumnado a través do correo electrónico e das clases 
realizadas por videoconferencia. 


