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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de cortesía nas intervencións 
orais propias e alleas, tanto espontáneas como planificadas 

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

B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito 
educativo (pedir aclaracións, intercambiar opinións e expor 
conclusións). 

LGB1.8.1 Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras de interacción. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de 
lectura comprensiva 

LGB2.1.1 Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e resumos. 

LGB2.1.3 Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. 

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

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

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

B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa 

LGB2.7.1 
Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola puntuación do 
texto 

B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa 
presenza da fraseoloxía e vocabulario traballado na aula. 

LGB3.1.1. 
Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á 
situación. 

B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de 
consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para 
progresar na aprendizaxe autónoma. 

LGB3.3.1 
Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa 
en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

B3.4. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da 
lingua galega. 

LGB3.4.1.  Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega:letras e fonemas 

B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas categorías 
gramaticais, utilizar este coñecemento para distinguir erros e 
diferenciar as flexivas das non flexivas. 

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

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias 
para desenvolver o criterio lector; expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionando o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos estéticos xerais que 
definen cada texto.. 

LGB5.1.1 

 Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver o criterio lector; 
expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relaciona o seu 
sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballo do alumnado, consistente en realizar as tarefas encomendadas para cada sesión e  que serán corrixidas durante as 
videoconferencias programadas semanalmente. Unha vez corrixidas serán subidas á Plataforma para a súa revisión e cualificación 
por parte do profesor 

Instrumentos: 
Comunicación por escrito das tarefas e oral durante as correccións 
Classroom, Meet e correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final, será a seguinte: 
Nota base: a da 2ª avaliación  (nesta materia a avaliación é contínua). 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. 
Se a nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda 
Esta nota poderá verse incrementada en 1,5 puntos se se cumplen os seguinte requisitos: 
+0,5= tarefas entregadas completas (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa non entregada ou incompleta) 
+0,5= tarefas entregadas en prazo (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa entregada fóra de prazo) 
+0,5= calidade dos traballos. (rexistro do profesor con este apartado) 
 
O alumnado con avaliacións suspensas, está a traballar principalmente cos contidos, criterios e estándares das dúas primeiras 
avaliacións. Recuperaas se entrega o traballo, a tempo e coa suficiente calidade. 
 
Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan a dúas primeiras avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non 
aprobarán a materia. 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba teórico-práctico tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do 
Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Prográmanse actividades  de repaso, reforzo e ampliación por sesións 
semanalmente.  Estas actividades están secuenciadas por tarefas no 
Classroom cunha data de entrega. 
Os luns e mércores celébrase unha videoconferencia e corríxense as 
actividades programadas, unha vez corrixidas o alumnado súbea á 
Plataforma e recibe a contestación pertinente do docente. 
Polo que respecta ao alumnado con avaliacións suspensas, están a facer as 
mesmas actividades, pois ao repasar o correspondente á primeira e segunda 
avaliación, sérvelles  como traballo de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Afortundamente todo o alumnado tén conectividade, aínda que  algún, ao 
principio  tiña dificultades, pero entre o Colexio e o Concello solucionouse o 
problema. 
A metodoloxía cambiou de presencial a telemática. 
Utilízase  o Classroom, Meet e correo electrónico. 
Prográmanse tarefas semanalmente por sesións, corríxense nas 
videoconferencias, envíanse polo Classroom e devólvense os comentarios 
pertinentes 

Materiais e recursos 
Utilizamos o Classroom e o Meet. 
Cada alumno tén un correo electrónico co domino  @colexiodopilarfoz.es 
Todos teñen conectividade e aparellos para poder facelo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicarase ás familias e alumnado vía correo electrónico  

Publicidade  Publicación na  web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR- FOZ 

CURSO:2º ESO 
MATERIA:LINGUA GALEGA 
DEPARTAMENTO: FILOLOXÍA 
DATA: 12 MAIO 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: CPR. PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA 

 

  

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 6 CENTRO: CPR. PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: LINGUA GALEGA 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

LGB2.1.1 
Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as 
ideas. 

LGB2.1.2. 
Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras 
ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

LGB2.1.3.  Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas. 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do contexto. 

B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter 
educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, 
descricións e explicacións sobre contidos das materias 
curriculares. 

LGB2.11.1 

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

B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación 
coa intención comunicativa do emisor. 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do emisor. 

B3.5. Aplicar 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 e ortográfica dos textos. 

B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa 
cohesión textual. 

LGB3.6.1. 
Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa 
caracterización morfolóxica para mellorar a comprensión e 
produción textuais. 

LGB3.7.1 

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

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

LGB3.9.2 Identifica as función sintácticas no seo da oración. 

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

LGB5.1.1.  

Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia 
e outros coñecementos adquiridos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballo do alumnado, consistente en realizar as tarefas encomendadas para cada sesión e  que serán corrixidas durante as 
videoconferencias programadas semanalmente. Unha vez corrixidas serán subidas á Plataforma para a súa revisión e cualificación 
por parte do profesor 

Instrumentos: 
Comunicación por escrito das tarefas e oral durante as correccións 
Classroom, Meet e correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final, será a seguinte: 
Nota base: a da 2ª avaliación  (nesta materia a avaliación é contínua). 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación sempre que sexa igual ou superior á da primeira. 
Se a nota da primeira fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 
Esta nota poderá verse incrementada en 1,5 puntos se se cumplen os seguinte requisitos: 
+0,5= tarefas entregadas completas (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa non entregada ou incompleta) 
+0,5= tarefas entregadas en prazo (este 0,5 diminuirá en 0,1 cada tarefa entregada fóra de prazo) 
+0,5= calidade dos traballos. (rexistro do profesor con este apartado) 
 
O alumnado con avaliacións suspensas, está a traballar principalmente cos contidos, criterios e estándares das dúas primeiras 
avaliacións. Recuperaas se entrega o traballo, a tempo e coa suficiente calidade. 
 
Aqueles alumnos/as que non entreguen as tarefas e que teñan a dúas primeiras avaliacións suspensas ou ben solo a  segunda, non 
aprobarán a materia. 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba teórico-práctico tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do 
Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 
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Alumnado de materia 
pendente 

(Dáse a circunstancia de que 
non hai ningun alumno con 

esta materia pendente) 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación corresponderíanse cos especificados nas programacións do 1º curso de ESO de Lingua Galega. 

Criterios de cualificación: 
50% entrega de tarefas 
50% calidade das tarefas entregadas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Estaba  previsto unha proba no mes de maio se algún alumno tivera que facela. 
Dadas as circunstancias nas que nos atopamos os procedementos e instrumentos serían distintos: 
Neste trimestre subiríanse/mandaríanse por email as actividades sobre contidos de 1º curso ESO de Lingua Galega Unha 
vez feitas o/a alumno/a subiría as mesmas á plataforma Classsroom nas que serían corrixidas e avaliadas polo profesor.  
Todo isto sería anotado e rexistrado. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Prográmanse actividades  de repaso, reforzo e ampliación por sesións 
semanalmente.  Estas actividades están secuenciadas por tarefas no 
Classroom cunha data de entrega. 
Os luns e mércores celébrase unha videoconferencia e corríxense as 
actividades programadas, unha vez corrixidas o alumnado súbea á 
Plataforma e recibe a contestación pertinente do docente. 
Polo que respecta ao alumnado con avaliacións suspensas, están a facer as 
mesmas actividades, pois ao repasar o correspondente á primeira e segunda 
avaliación, sérvelles  como traballo de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Afortundamente todo o alumnado tén conectividade, aínda que  algún, ao 
principio  tiña dificultades, pero entre o Colexio e o Concello solucionouse o 
problema. 
A metodoloxía cambiou de presencial a telemática. 
Utilízase  o Classroom, Meet e correo electrónico. 
Prográmanse tarefas semanalmente por sesións, corríxense nas 
videoconferencias, envíanse polo Classroom e devólvense os comentarios 
pertinentes 

Materiais e recursos 
Utilizamos o Classroom e o Meet. 
Cada alumno tén un correo electrónico co domino  @colexiodopilarfoz.es 
Todos teñen conectividade e aparellos para poder facelo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicarase ás familias e alumnado vía correo electrónico  

Publicidade  Publicación na  web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Saber sintetizar oralmente e por escrito o sentido global de diversos 
tipos de textos, orais ou escritos, diferenciando as ideas principais das 
secundarias 

Comprende e interpreta textos 

Elaborar diferentes tipos de textos escritos: expositivos, narrativos, 
descritivos, etc. con corrección  

Produce, en soporte impreso ou dixital, textos  

Coñecer e explicar nun texto as cuestións explicadas na clase sobre 
morfoloxía e formación de palabras  
 
 
 
 
Coidar a orde, claridade e presentación dos escritos. Tamén integrar 
as normas ortográficas, morfosintácticas e léxicas. 
 

Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados.                                         

Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais 

para planificar e organizar os seu escritos.  
Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 

contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu 

escrito.  
Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 

(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 

gramaticais). 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 

Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 

cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais) 

Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

 

Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

 

Usar corectamente a puntuación en relación coa cohesión textual. 

 

Revisa os textos para puntuar correctamente.  

 

Usar, progresivamente e de maneira autónoma, as bibliotecas e as 

TIC para seleccionar información. 

 

Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 

sinxelos e cita axeitada destas. 

 

Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos vistos no 
curso  

Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e 

incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario 

 

Usar correctamente as distintas categorias gramaticais Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso 



 
 
 

   

 

das distintas categorías gramaticais. 

 

Seleccionar o léxico axeitado para a prodicción de contextos 
comunicativos. 

Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos 

comunicativos de uso formal da lingua. 

 

 



 
 

  
  

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviadas a través da plataforma google drive, vía email 
ou a través de whatsApp.  

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta polo alumnado e queda rexistrada no caderno do 
profesorado. 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso valorarase o esforzo e a 

continuidade na realización das tarefas, a comprensión das instrucións para 

a súa realización e organización, a autonomía naquelas de autocorrección e 

a corrección lingüística, a súa coherencia e cohesión na realización destas.  

Para a obtención da nota final ordinaria terase en conta o seguinte:  

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira fose 

maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

Poderase incrementar a nota en 1,5 puntos do seguinte xeito: 

 Entrega de tarefas completas 50% 

 Comprensión das instrucións para a súa realización e organización,  

autonomía na corrección lingüística 25% 

 Puntualidade nas entregas 25% 

Entenderase a materia como superada cando a nota sexa igual ou superior 

a 5.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Será unha proba, presencial, sempre que sexa posible, dos contidos, 
criterios e estándares da primeira e da segunda avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Nos traballos que deben entregar , teranse en conta as normas de 
presentación dos textos escritos: gramaticais, ortográficas e tipográficas.  
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración de 
1 a 10.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Dadas as circunstancias, entregarase unha ficha de recuperación con 
tarefas e exercicios que se consideren factibles, pertinentes e acomodados 
á materia estudiada de maneira presencial.  

  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google drive, vía email ou whattsapp  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Colgo a través do Google DRIVE as actividades programadas para os 
días de clases da semana coas indicacións pertinentes para efectuar o 
traballo. 

Cando remata o prazo de realización de tarefas subirei outras 
actividades. Sempre os luns, cunha periodicidade semanal.  

A pesares de estar na casa, é importante que sigan traballando. 

O alumnado desenvolve as actividades, ou ben no seu caderno ou en 
word, e para a corrección de ditos exercicios poden mandarme 
fotografías, por correo electrónico ou compartilos no DRIVE e desta 
maneira tamén poderán preguntar as dúbidas que teñan. 
As correccións fanse a través do correo ou colgo no DRIVE o exercicio 
resolto desde que remata o prazo de entrega.  
O seguimento das tarefas faise semanalmente. Anoto, no meu caderno 
de notas habitual, se se entregan as tarefas, se o fan no prazo dado, se 
se retrasan, etc. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas, 
escáner... 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Saber sintetizar por escrito o sentido global de diversos tipos de textos 
diferenciando as ideas principais das secundarias 

Comprende e interpreta as mensaxes 
 

Elaborar diferentes tipos de textos escritos: expositivos, narrativos, 
descritivos, etc. con corrección  

Produce, en soporte impreso ou dixital, textos  

Coñecer e explicar nun texto as cuestións explicadas na clase sobre 
morfoloxía e formación de palabras  
 
 
 
 
Coidar a orde, claridade e presentación dos escritos. Tamén integrar 
as normas ortográficas, morfosintácticas e léxicas. 
 

Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 

situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados.                                         
Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais 

para planificar e organizar os seu escritos.  

Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 

contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu 

escrito.  
Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 

(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e 

gramaticais). 
Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación 

comunicativa e do ámbito de uso. 
Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 

cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais) 

Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

 

Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega nos discursos orais e escritos. 

 

 

Saber utilizar o vocabulario que conforma os campos léxicos vistos no 
curso  

Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e 

incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario 

 

Usar correctamente as distintas categorias gramaticais 

Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso 

das distintas categorías gramaticais. 

 

Recoñecer os distintos tipos de enunciados Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza 



 
 
 

   

 

sintáctica e semanticamente. 

Recoñecer a estrutura e constituíntes da oración 

Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os 

seus complementos. 

 

Clasificar os distintos tipos de oraciñons 
Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 

 

 

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



 
 

  
  

 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviadas a través da plataforma google drive, vía 
email ou a través de whatsApp.  

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta polo alumnado e queda rexistrada no caderno do 
profesorado. 

Cualificación 
final 

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso valorarase o esforzo e 

a continuidade na realización das tarefas, a comprensión das instrucións 

para a súa realización e organización, a autonomía naquelas de 

autocorrección e a corrección lingüística, a súa coherencia e cohesión na 

realización destas.  

Para a obtención da nota final ordinaria terase en conta o seguinte:  

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 

sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 

fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda. 

Poderase incrementar a nota en 1,5 puntos do seguinte xeito: 

 Entrega de tarefas completas 50% 

 Comprensión das instrucións para a súa realización e 

organización,  autonomía na corrección lingüística 25% 

 Puntualidade nas entregas 25% 

Entenderase a materia como superada cando a nota sexa igual ou 
superior a 5. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Será unha proba, presencial, sempre que sexa posible, dos contidos, 
criterios e estándares da primeira e da segunda avaliación.. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Nos traballos que deben entregar , teranse en conta as normas de 
presentación dos textos escritos: gramaticais, ortográficas e tipográficas.  
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración 
de 1 a 10.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Dadas as circunstancias, entregarase unha ficha de recuperación con 
tarefas e exercicios que se consideren factibles, pertinentes e 
acomodados á materia estudiada de maneira presencial.  

  



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google drive, vía email ou whattsapp  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Colgo a través do Google DRIVE as actividades programadas para os 
días de clases da semana coas indicacións pertinentes para efectuar o 
traballo. 

Cando remata o prazo de realización de tarefas subirei outras 
actividades. Sempre os luns, cunha periodicidade semanal.  

A pesares de estar na casa, é importante que sigan traballando. 

O alumnado desenvolve as actividades, ou ben no seu caderno ou en 
word, e para a corrección de ditos exercicios poden mandarme 
fotografías, por correo electrónico ou compartilos no DRIVE e desta 
maneira tamén poderán preguntar as dúbidas que teñan. 
As correccións fanse a través do correo ou colgo no DRIVE o exercicio 
resolto desde que remata o prazo de entrega.  
O seguimento das tarefas faise semanalmente. Anoto, no meu caderno 
de notas habitual, se se entregan as tarefas, se o fan no prazo dado, se 
se retrasan, etc. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, ordenador, teléfono móbil, aplicacións informáticas, 
escáner... 

  


