
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B4.1. Analizar o teatro galego do século XX e da actualidade determinando os seus 
paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 

LGSXX4.1.1. Analiza o teatro galego do século XX e da actualidade e determina os seus 
paradigmas, os seus contextos e as súas influencias. 
LGSXX4.1.2. Comenta e compara textos teatrais da literatura galega do século XX e da 
actualidade, e describe a coincidencia ou diverxencia temática, formal ou estilística. 

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

LGSXX4.2.1. Analiza o teatro desde a súa compoñente literaria e caracteriza a traxedia, a 
comedia e o drama do período. 

B4.3. Analizar o teatro como espectáculo e describir o funcionamento dos elementos 
e axentes escénicos. 

LGSXX4.3.1. Analiza o teatro como espectáculo e describe o funcionamento dos elementos e 
axentes escénicos. 

B6.1. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e o cine. 
LGSXX6.1.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura 
e o cine. 

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

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

B6.5. Analizar as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura e a banda 
deseñada. 

LGSXX6.5.1. Analiza e describe as relacións, influencias e producións hibridadas da literatura 
e a banda deseñada. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise da produción do alumnado. 

Instrumentos: 
Visionamento de pezas teatrais. 
Comentario textos teatrais. 
Traballo de investigación. 

Cualificación final 

A cualificación final de curso obterase realizando unha media entre a nota da 1ª e da 2ª 
avaliación e a ponderación da terceira, que pode chegar a subir un punto.  

 

Cualificación 

final de curso 

100% +10% (+1 punto) 

 

MEDIA DAS NOTAS DA 

1ª E 2ª 

AVALIACIÓN 

 

Avaliación continua 

do traballo realizado 

na terceira 

avaliación. 

 

Se despois de aplicar a ponderación algunha alumna ou algún alumno non acada unha 
nota de aprobado (5), terá que realizar un exame presencial ou telemático que valerá un 
75% e o 25% restante será a nota da terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Consistirá nun traballo de investigación baseado nos bloques de “Narrativa”, “Poesía”, 
“Teatro” e o de “Literatura e outras artes”. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: NON HAI. 

Criterios de cualificación: NON HAI. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: NON HAI. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Lectura e visionamento de pezas teatrais. 
Comprensión e interpretación de pezas teatrais. 
Comentario crítico desas pezas teatrais. 
Resumo e esquemas sobre autores teatrais. 
Busca en internet de películas, curtametraxes relacionadas coa narrativa galega; 
grupos musicais relacionados con poemas; a historia da banda deseñada galega. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado realizará traballos e investigará sobre os aspectos do currículo da materia 
que lle indicará a profesora (sobre o Teatro e a relación da literatura co cine, coa 
música e coa banda deseñada, principalmente).   
De acordo coa información achegada polo centro, todo o alumnado dispón de 
conexión a internet, polo que a comunicación establécese de xeito telemático.  
Unha vez á semana, seguindo o horario establecido polo centro para cada materia, 
realízase un encontro co alumnado a través da plataforma Webex. Aprovéitanse estas 
sesións para resolver dúbidas relacionadas cos contidos. 

Emprégase o correo electrónico para facerlle chegar ao alumnado as actividades 

semanais e resolverlle as dificultades que lle poidan xurdir na realización das tarefas 
encomendadas. Tamén a través do espazo Abalar se mandan mensaxes e 
comunicacións de grupo. 

Materiais e recursos 
Apuntamentos facilitados pola profesora. 
YouTube. 
Páxinas Web: Biblioteca Virtual Galega, Lg3 Literatura, Galipedia... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicaráselle ao alumnado nas sesións de Webex que poden consultar a 
programación na páxina web do centro. Ademais, a través do correo de gmail o 
profesorado estará en contacto co alumnado en todo momento.  
Toda información tamén se lle trasladará ás familias a través dunha mensaxe ou 
comunicación de grupo polo espazo Abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


