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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Recoñecer en textos de diversa índole e usar nas producións propias orais e escritas
os  conectores  textuais  e  os  principais  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticais como léxicos

Recoñece e utiliza a substitución léxica como un procedemento de cohesión textual.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Cuestionarios sobre aspectos lingüísticos e gramaticais.
Actividades de repaso ortográfico.
Análise sintáctico de oracións.
Realización de resumos de textos de distinta natureza.
Análise de textos literarios a partir das respostas a diferentes cuestións.
Actividades de comprensión de documentais ou vídeos sobre distintos movementos
artísticos e literarios. 
Actividades de creación literaria.

Instrumentos:
 Os instrumentos principais de avaliación serán os exercicios escritos  que irá facendo o
alumnado  e  entregando  por  vía  telemática  cada  semana  durante  o  período
excepcional de ausencia das aulas.

• Corrección e puntuación de exercicios .
• Rúbricas.
• Participación na aula virtual cando se lle requira facer algunha pequena tarefa e

deixar a súa aportación por escrito.
• Rexistro de traballos entregados.
• Participación activa nas reunións a través de Webex.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
 Obtención da nota do xuño:
A nota de xuño será a da terceira avaliación que se obterá da media da nota obtida nas
primeira e segunda avaliación  e a ponderación da terceira que pode chegar a subir dous
puntos.

NOTA 
DA 

3ª AVALIACIÓN
(FINAL)

100% +20% (+2 puntos )

MEDIA DAS NOTAS DA
1ª E 2ª 

AVALIACIÓN

Avaliación continua 
do traballo realizado

A  nota  da  terceira  ponderará  un  20%  sobre  a  media  da  primeira  avaliación  e  a
segunda. Aínda que a casuística pode ser variada, esta táboa pode servir de referencia.

NOTA
DA 

TERCEIRA
AVALIACIO N

10 (+2) Toda  as tarefas feitas e moi ben realizadas 

9 (+1,8) Todas as tarefas feitas de forma correcta

8 (+1,6) Ao redor do 80% das tarefas realizadas e moi ben feitas 

7 (+1,4) Ao redor do 80% de as tarefas feitas de forma correcta

6 (+1,2) Ao redor do 80% de traballos entregados aceptables

5 (+1) Ao redor do 75% de tareas feitas

4 (+0,8) Algunhas tarefas feitas aceptables

3 (+0,6) Algunhas tarefas realizadas regular

2 (+0,4) Algunha tarefa realizada

1(+0,2) Poucas tarefas realizadas e mal

0 Ningunha tarefa feita

Se despois de aplicada  a ponderación o alumno non acada unha nota de aprobado,
faceráselle  un  exame,  ben  presencial  ou  telemático,  que  valerá  un  75%  e  o  25%
restante  será a nota da terceira avaliación .



Proba
extraordinaria
de setembro

Consistirá nun exame.  O referente serán as aprendizaxes durante os dous primeiros
trimestres. A parte de materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non
entrará na proba extraordinaria. Teñen como única lectura as  Leyendas de Bécquer,
que foi lectura obrigatoria para todo o alumnado durante a 1ª avaliación. 

Alumnado de
materia

pendente

Criterios  de  avaliación:  os  máis  importantes  do  curso  anterior,  recollidos  na
programación e  que xa coñece o alumnado a través a da reunión mantida a principios
de curso con eles.

Criterios de cualificación:
Media da nota do exame da convocatoria de febreiro e da nota acadada nas tarefas de 
mandadas no terceiro trimestre.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Farase a través  de traballos, que non se poidan copiar, que supoñan un traballo de
elaboración persoal.
Os traballos de redacción correxiranse cun rúbricas. 
A día de hoxe o única alumno que ten pendente Lingua castelá de 3º non realizou
ningunha das actividades propostas para o seu grupo nin o exame de febreiro, xa que
non se presentou a ningún exame de pendentes. O alumno, maior de idade, e con todo
o  curso  de  3º  de  ESO  pendente,  estaba  nunha  situación  próxima  ao  absentismo
escolar. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Formularios con actividades lingüísticas (ortográficas, gramaticais
e literarias).
• Cuestións sobre diversos textos literarios. 
• Resumos.
• Visionado de vídeos con actividades posteriores.
• Actividades de creación literaria.
• Abundante  material complementario onde o alumnado pode 
ampliar coñecementos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

 Segundo os datos ofrecidos polo centro, todo o alumnado desta materia
ten  acceso  a  Internet.  Ademais  o  profesor  ten  constancia  deste  feito
porque todos os alumnos están automatriculados de xeito telemático na
plataforma Edmodo.
 Por iso a comunicación será telemática utilizando a plataforma Edmodo
de  xeito  ordinario  e  a  plataforma  Webex  da  Consellería  para  a  clase
semanal por videoconferencia, segundo o horario establecido para cada
materia polo centro.
 Nas conexións ordinarias realízanse as aclaracións e correccións sobre as
actividades semanais. 
 Promóvese  unha  participación  activa  do  alumnado nas  reunións  web,
facéndolles preguntas,  ao  igual  que na propia  plataforma,  onde se lles
pide que deixen a súa opinión sobre vídeos, lecturas,  textos de diversa
índole...que teñen relación directa coa materia do curso.

 Materiais e
recursos

• Libro de texto
• Apuntes
• Edmodo
• Internet
• Presentacións
• Vídeos
• Documentais
• Plataforma Webex
• Correo electrónico
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias
Web do centro, a plataforma Abalar e Edmodo.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:IES CHAN DO MONTE
CURSO:4º DE ESO

MATERIA:LINGUA CASTELÁ E LITERATURA


