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        1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A lexislación á que se acolle esta programación é a do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG 29 de xuño 2015). Tamén á resolución do 11 de 

maio de 2018, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 

2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do 

bacharelato nos centros docentes de Galicia. 

 

O CPI Camiño de Santiago está ubicado no concello de O Pino(A Coruña), no lugar de 

Pedrouzo, na parroquia de Arca. Ten unha extensión de 132,3km cadrados cunha poboación 

de 4.706 habitantes. O Camiño Francés, que atravesa este concello de Leste a Oeste, pasa á 

beira do recinto escolar. 

 A poboación dedícase maioritariamente ao sector servizos, séguelle a actividade 

agrícola e gandeira, a industria e, en menor medida, a construción. 

Este CPI é o único centro do concello no que se imparten as tres etapas educativas. 

A nivel sociolingüístico existen moitos prexuízos cara a nosa lingua e fálase bastante aínda 

que cada vez menos nos primeiros cursos. Estes dous factores condicionan o noso labor 

docente. 

 

 A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase, en todos os cursos das etapas de 

educación secundaria obrigatoria, estruturada en cinco bloques, o que non debe implicar que 
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a actividade docente se corresponda con esta ordenación, senón que, pola contra, se deben 

producir múltiples conexións entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da lingua, e este é 

obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas que rexen o intercambio 

comunicativo, para observar as estratexias que usan os/as falantes para se comunicar 

satisfactoriamente, así como as que empregan para comprender ou para producir mensaxes 

orais. Non obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado galego 

teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua dentro da aula en 

contextos formais e informais. A realidade sociolingüística de cada centro docente 

determinará a atención que o profesorado deberá dedicar na aula a este bloque, para que o 

alumnado poida cumprir adecuadamente cos estándares de aprendizaxe descritos. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da comprensión e a produción 

escrita. O alumnado debe ser quen de entender textos de diferente complexidade e xénero, e 

extraer as ideas explícitas e implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento 

crítico e creativo. Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de 

lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida e a calquera 

tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia lingua e por pracer. 

Igualmente, a produción escrita significará procurar para cada situación o tipo de texto, 

adecuando, planificando e redactando, atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita 

final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co código e a súa 

organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a propia lingua, coa finalidade de 

servir de base para o seu uso correcto, afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos 

lingüísticos como fin en si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado coñeza, 

explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e enriquecedora para todos 

os individuos. Do mesmo xeito, incídese na identificación e superación dos prexuízos e na 

pertinencia de que o alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e as alumnas 

lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de formación de lectura que 
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continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o alumnado achegarase á historia da literatura  

galega, así como ás súas obras e recoñecerá a vinculación destes produtos literarios coa 

historia de Galicia.s e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a 

vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 
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2. PROXECTO CURRICULAR PARA ESO 

2.1. Introdución 

A materia de Lingua galega e literatura na ESO oriéntase tanto á aprendizaxe instrumental 

do idioma como á comprensión da realidade lingüística de Galicia, co obxecto de desenvolver 

nos escolares, ademais do uso correcto, unha actitude de aprecio pola sensibilidade cara á 

lingua galega e a súa aceptación social. 

É conveniente, nesta etapa, asumir a bagaxe lingüística do alumnado como punto de partida 

desde o que suxerir e achegar modelos normativos que amplíen as súas capacidades de 

comunicación. 

Este punto de partida non é alleo á análise e á comprensión do medio sociolingüístico en 

que viven os alumnos nin aos factores (socioeconómicos, culturais, etc.) que interveñen nel. 

Polo tanto, partindo das aprendizaxes adquiridas na Educación Primaria, a ESO debe 

favorecer o uso funcional da lingua como instrumento de comunicación e de representación, 

pero tamén a conciencia crítica sobre a situación do idioma e a súa permanencia histórica. 

Agora ben, o fomento do uso (procedementos) e do aprecio (a consecuencia, a aprendizaxe 

de Lingua galega e literatura na ESO estará orientada a un triplo obxectivo: o progreso do 

alumnado no dominio das destrezas instrumentais (escoitar, falar, ler e escribir) e dos 

coñecementos teóricos xa adquiridos na Educación Primaria, o coñecemento histórico e a 

comprensión crítica da evolución e da realidade actual da lingua e o coñecemento da 

literatura galega (etapas, autores e obras), como manifestación dunha cultura diferenciada e 

como referente para as súas propias producións. 

Consideramos que todas as áreas lingüísticas que buscan o desenvolvemento e a mellora da 

capacidade de comprensión e expresión deberían participar dun marco de referencia común 

e duns criterios didácticos coherentes, respectando a especificidade de cada unha delas. Por 

este motivo, recoméndase a súa coordinación interdepartamental e intradepartamental. 

Haberá coordenación especialmente co dpto de Lingua Castelá para non repetir contidos afíns 

e usarmos a mesma terminoloxía. 

 Consideramos importante que a aprendizaxe da lingua oral e da lingua escrita se efectúen en 

estreita relación, xa que se apoian mutuamente, e as deficiencias na primeira (mala entoación, 
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pobreza léxica, incoherencia, etc.) aparecen reflectidas na segunda. Así pois, o traballo 

basearase en actividades interdependentes e complementarias relacionadas coa comprensión 

e a expresión de enunciados orais e a comprensión e a produción de textos escritos. 

 2.2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A ESO 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio 

da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 

saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e 

á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas 

 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana 

da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa 

saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e 

á súa mellora. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 

cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona.   
 

2.3. Contribución da materia ao logro das competencias clave 

 A programación da materia de Lingua Galega e Literatura considera as competencias 

clave asociadas á materia, os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación de cada 

curso. 

 Desenvólvense as secuencias de aprendizaxe segundo os criterios seguintes: 

• Auméntase de xeito progresivo o grao de esixencia; xéranse situacións de ensinanza-    -

aprendizaxe que supoñen un reto para o alumno/a, de forma que cada vez se lle esixe un grao 

de coñecementos e de estratexias máis amplo. 

• Inícianse as novas aprendizaxes asegurando a base dos anteriores. 

• Mantense un enfoque globalizador e interdisciplinario entre os contidos comúns a varias 

materias, de forma que, ao tratalos, se obteña unha visión completa destes. 

• Desenvólvense os contidos atendendo á didáctica específica; vincúlanse coa contorna dos 

alumnos e procúrase que descubran a súa funcionalidade, para que cada vez sexan máis 

significativos. 

• Introdúcese e favorécese o tratamento formativo dos contidos transversais. 

 

• Foméntase xeitos de razoar adecuados ao momento evolutivo dos alumnos e introdúcese o 

método e o pensamento científico. 
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• Priviléxianse actividades que promoven a reflexión crítica sobre o que aprende e o xeito 

como o aprende. 

• Invítase a traballar en equipo e a aprender en equipo. 

• Favorécese a expresión clara e precisa do pensamento, mediante a linguaxe oral e escrita. 

• Propóñense suficientes actividades de reforzo e ampliación, por adaptarse á maioría do  

alumnado. 

• Dáselle á avaliación un carácter formativo para o alumno/a e para a profesora, e 

incorpórase o carácter orientador característico desta etapa. 

 

2.4.  As competencias clave na materia de Lingua Galega e 

Literatura 

Entendemos as competencias básicas como as aprendizaxes que se consideran 

imprescindibles e que o alumno debe desenvolver ao acabar esta etapa para lograr a súa 

realización persoal, o exercicio da cidadanía activa, a incorporación satisfactoria á vida adulta 

e o desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

 

Os ámbitos de competencias básicas identificados son os seguintes: 

• CCL: Competencia en comunicación lingüística 

• CMCCT: Competencia matemática e competenciasbásicas en ciencia e tecnoloxía 

• CD: Competencia aprender a aprender 

• CSC: Competencias sociais e cívicas 

• CSIEE: Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

• CCEC: Competencia conciencia e expresións culturais 

 

Polo súa mesma natureza, as competencias clave teñen un carácter transversal; polo 

tanto, cada unha das competencias básicas lograrase a partir do traballo nas diversas 

materias da etapa. 

 

2.5 . AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
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 A avaliación inicial farase en todos os cursos da ESO nas primeiras semanas do curso, 

proporcionando datos sobre o punto de partida de cada alumno/a, proporcionando unha 

primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e as características persoais, 

que permitan unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada: 

• As valoracións que se realicen deberán ter fundamentalmente un carácter cualitativo. 
Avaliar sen manexar cualificacións. 

• Comprobar o nivel de dominio dos contidos mínimos do curso anterior 
realizando diversos tipos de probas e tarefas. 

• Faranse tarefas e probas iniciais orais e escritas para detectar aqueles casos 
que merezan una atención especial por parte do profesorado. Estas probas servirán, 
xunto co observado polo profesorado na aula e os informes de cursos anteriores, para 
detectar as posibles dificultades que presente o alumnado e tomar as medidas 
organizativas destinadas a palialas e que lle permitan ó alumnado continuar coa súa 
aprendizaxe (reforzos, apoios, agrupamentos, cambios de grupo, ACS). 

• Observación do clima de convivencia e traballo en grupo (clima da aula, 
nivel de disciplina, atención...). 

• Recollida de datos sobre aspectos familiares, de relación social e escolares a 
través de enquisas, da titoría, do departamento de orientación… 

• Revisión de datos académicos anteriores a través dos expedientes, titoría, 
departamento de orientación… 

• Observación dos diferentes grupos que se conformen na aula (homoxéneos, 
heteroxéneos, por parellas de alumnos, “expertos-novatos”, individuais, “líderes-
seguidores”… 

• Identificar as necesidades individuais e colectivas e pensar como se poden 
abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 
seguimento da eficacia de medidas...). 

• Identificar as fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos 
competenciais, así como os desempeños competenciais prioritarios que hai que 
practicar no grupo nesta materia. 

• Establecer os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as 
alumnas para os traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un 
logro óptimo do grupo. 

 
 
 
 
 
Conscientes de que nos primeiros cursos da ESO de modo especial, pero en todos os cursos 

en xeral, o noso alumnado chega con distintos niveis de aprendizaxe e motivación,  
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procederase a realizar unha avaliación inicial na materia de lingua que estará centrada nas 

competencias comunicativas do alumnado (expresión e comprensión) 

 

Esta avaliación constará dunha parte oral e outra escrita. As actividades propostas son as 

seguintes: 

 

-Unha presentación persoal co obxectivo de coñecer o ámbito persoal e 

escolar do alumnado. 

-Lectura de textos en voz alta para detectar posibles dificultades. 

-Un exercicio de lectura individual dun texto adecuado á súa idade en 

silencio sobre se completarán preguntas sobre comprensión lectora. 

-Realización dun texto propio centrado nun aspecto persoal para obter 

datos sobre a súa expresión escrita e o nivel sociocultural.l 

-Algunha tarefa que implique o traballo en grupo para observar como se 

desenvolven socialmente. 

-Preguntas sobre o coñecemento que teñen da literatura galega: autores e 

autoras que lles soen, se leron algún libro na nosa lingua, etc. 

-Preguntas sobre o uso da lingua: se a falan habitualmente, se ven a tele 

ou páxinas en internet en galego, se escoitan música na nosa lingua, etc. 

-Tamén se intentará detectar todo tipo de prexuízos lingüísticos ou doutro 

tipo. 

-Algunha actividade que implique o uso das TIC para ver como se 

manexan coas novas tecnoloxías. 

-Unha vez detectados problemas no proceso do ensino-aprendizaxe 

procederase a reforzar aqueles aspectos que deban mellorar. Cada 

profesora artellará distintas solucións encamiñadas a solucionar estes 

problemas detectados. 
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-Se se detectan problemas na expresión lectora recomendarase que lean 

como mínimo vinte minutos diarios. 

-Para os problemas na escrita aplicaranse tanto medidas individuais 

( creación de textos propios, por exemplo) como colectivas ( reforzo na 

aula da ortografía, morfoloxía, léxico...). 

-De detectárense problemas coas técnicas de estudo nalgún alumnado 

procederase a reforzar os aspectos máis deficientes. Insistirase nas 

técnicas de comprensión e asimilación de contidos ( subliñado, resumo, 

esquemas...) 

-Tamén se prestará especial atención ao alumnado que posúa unha 

deficiente organización do material ( revisión da axenda, caderno de 

clase, etc.). 

 

Estes dous últimos apartados traballaranse conxuntamente coa titora ou 

titor correspondente. 

 

 

 

 

2.6 . CRITERIOS DE AVALIACIÓN NA ESO 

Por unha banda, realizarase unha avaliación continua en ambos os dous cursos de cada etapa 

da ESO. Pensamos que unha materia de carácter instrumental como é o caso da de Lingua e 

Literatura Galega debe manter ese sistema pola imposibilidade de illar os contidos uns de 

outros. 

O profesor ou profesora valorará a posibilidade de realizar unha avaliación inicial ao 

principio de curso, que será imprescindíbel no primeiro curso da etapa e tamén no segundo 

se non se impartiu a materia ao mesmo alumnado no curso anterior. 

Esta avaliación inicial será completada coa avaliación formativa, que se realizará durante 

todo o curso recollendo constantemente información sobre a marcha do alumnado e da que 

formarán parte as probas de cada período avaliatorio. Poderá haber unhas probas de 
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recuperación para os alumnos que non superen no seu tempo as probas dos períodos 

avaliatorios trimestrais. Realizarase unha recuperación por trimestre e unha recuperación ao 

final do curso académico para aquel alumnado que teña aprobadas dúas avaliacións. No caso 

de ter dúas avaliacións suspensas deberá recuperar a materia en setembro. 

Completarase cunha avaliación sumativa, que valorará ao final do curso o grao de 

consecución obtido polo alumno respecto aos obxectivos previstos. En caso de non alcanzar 

estes obxectivos, existirá un exame de setembro onde obrigatoriamente se acudirá para 

examinarse de toda a materia. 

Na cualificación final influirán o grao de asimilación de contidos e adquisición das 

competencias básicas, avaliados con probas específicas, entrega de traballos, lectura de 

libros ; o seu comportamento xeral, a actitude de traballo, interese e respecto amosada na 

clase durante todo o curso, a súa asistencia regular ás aulas. 

A realización das lecturas obrigatorias marcadas para cada curso e nivel estará valorada con 

2 puntos no exame . A realización de lecturas e traballos con carácter voluntario por parte do 

alumnado será tida en conta na súa cualificación. 

O uso de calquera caste de medio fraudulento na realización de probas, actividades e exames 

implicará a obtención automática dun cero (O) nesa proba ou exame. 

2.7 . Metodoloxía didáctica que se vai aplicar 

A sociedade actual, en que se insire o noso alumnado, require das súas cidadás e dos seus 

cidadáns a capacidade de enfrontarse a unha gran cantidade de información. Por este motivo 

o seu tratamento é un dos obxectivos do sistema educativo. Este reto concrétase na 

necesidade de integrar o manexo de diversos soportes e fontes, utilizando tanto medios 

audiovisuais coma informáticos, enfrontando o alumnado coa tarefa de busca, selección, 

análise e interpretación da información, así como no desenvolvemento da capacidade crítica 

con respecto a ela. 

A biblioteca do centro móstrase así como un recurso cun alto valor dentro da comunidade 

educativa que deberemos ter en conta á hora de programar as nosas actividades docentes. 

Débese ter en conta igualmente a necesidade de traballar coas catro destrezas básicas (falar, 

escoitar, ler e escribir) dun xeito integrado, ben que é aconsellable nesta etapa darlles 



 1  

prioridade a aquelas que se detecten como as máis deficitarias para o noso alumnado 

dependendo do contexto. 

As materias lingüísticas, en xeral, contribúen de forma importante ao desenvolvemento e 

aprendizaxe do currículo por canto que son instrumentos de comunicación, soporte básico do 

coñecemento, vehículo para as relacións sociais e para a expresión emocional. 

Neste sentido, para desenvolver o currículo da materia de lingua galega e literatura, 

seguiranse as orientacións metodolóxicas que pasamos a enunciar: 

- Adoptar un enfoque comunicativo no ensino e aprendizaxe da lingua, que faga do texto a 

unidade comunicativa fundamental e que favoreza o emprego do idioma en distintas funcións 

e contextos de uso. Por tanto, as habilidades e estratexias lingüísticas deben ser obxecto de 

especial atención sen por iso desdeñar a reflexión e o coñecemento do código lingüístico. 

 

- Proporcionar e traballar con textos de distinta natureza, especialmente expositivos e 

argumentativos. 

- Promover a utilización da diversidade de fontes e recursos para a obtención da 

información. A busca guiada desta tanto na biblioteca coma na internet ou noutros medios, 

así como a composición de textos utilizando distintos soportes. 

- Propiciar, non só actividades individuais, senón tamén grupais, que favorezan o 

intercambio respectuoso de ideas, o discurso argumentativo e o espírito crítico e cooperativo. 

- Lectura, interpretación e valoración de obras literarias. 

- Creación de dinámicas que impliquen o alumnado e o leven á participación na planificación 

e avaliación das súas actividades. 

- Ofrecer actividades abertas que impliquen a busca, selección e tratamento da 

información, a posibilidade de tomar decisións e emitir opinións sobre diferentes cuestións 

de forma crítica. 

A metodoloxía será, pois, dinámica e participativa: fomentarase o traballo conxunto de todo 

o grupo-clase baixo a coordinación e orientación do profesor ou profesora. A función do 

ensinante será, pois, a de organizar o traballo dos alumnos/as e fomentar a aprendizaxe por 

descubrimento, recorrendo só o necesario ás exposicións maxistrais e dinamizando o grupo-

clase para que en ningún momento caian na pasividade e na recepción maquinal de contidos 

que se asimilan sen a máis mínima reflexión. 
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O método basearase fundamentalmente na lectura, análise, comentario e produción de 

textos orais e escritos de diversos tipos. Aproveitando o método de ensino unitario da lingua 

e a literatura, procurarase en ocasións, a coincidencia de textos para análise literaria e para 

análise lingüística; ademais, empregaranse outros textos non literarios para recoñecer e 

analizar os procesos de construción textual co obxectivo de que o alumnado elabore os seus 

propios textos conforme estes procedementos construtivos. 

Currículo integrado das linguas: a inicio de curso mantívose unha reunión coas 

profesoras das outras linguas para chegar a acordos terminolóxicos e non repetir 

conceptos e explicacións comúns. 

Este consenso é especialmente importante para as materias de  lingua galega e lingua castelá. 

Cando se explique a Sintaxe servirán as distintas terminoloxías para nomear as distintas 

funcións dentro da oración. Ademais esta parte da Gramática será explicada polo miúdo 

dende o dpto. de lingua castelá limitándose a un breve repaso no caso do dpto de lingua 

galega. 

Ademais intentarase relacionar os distintos períodos literarios da literatura das dúas linguas 

oficiais. 

 

 

2.8.Materiais e recursos didácticos que se van utilizar 

Canto aos materiais, traballarase con libro de texto (Lingua e Literatura 1 da editorial 

Xerais, Lingua e literatura 2 da editorial Anaya, Lingua Galega e Literatura 3 da editorial 

Xerais e Lingua e literatura 4 de editorial Xerais), que o alumnado manexarán de xeito 

bastante autónomo, facendo as súas consultas guiados pola profesora e elaborando as súas 

propias notas, guións e esquemas para desenvolver os distintos temas. 

O libro de texto será completado con material moi diverso e en distintos soportes; 

intentarase empregar, dentro do posíbel, as novas tecnoloxías, especialmente as consultas 

en internet, que serán recomendadas puntualmente para ampliar distintos temas. 

Tamén será obrigatorio ler, mínimo, un libro de lectura por avaliación que puntuará como 

máximo 2 puntos. Ademais tamén poderán realizar lecturas voluntarias escollidas dentro 

dun listado aportado pola profesora. 
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2.9. Medidas de atención á diversidade 

A educación secundaria obrigatoria organízase de acordo ós principios de educación común 

e de atención á diversidade. O alumnado é diverso en canto a capacidade de aprendizaxe, 

ritmo e estilo de aprendizaxe, motivacións e intereses. O principio de ensino comprensivo 

demanda de una educación integradora que recoñeza esta diversidade. Co concepto de 

diversidade  referímonos ó continuum de necesidades educativas que van desde as derivadas 

das diferenzas individuais, das derivadas de dificultades de aprendizaxe ata as derivadas de 

necesidades educativas especiais. 

Con respecto ás diferenzas individuais, axustaremos á resposta pedagóxica á diferentes 

necesidades do alumnado e facilitaremos recursos e estratexias variadas que permitan dar 

resposta ás diferentes motivacións, intereses e capacidades que presenta ó noso alumnado. 

Para favorecer o tratamento da diversidade  propóñense as seguintes medidas: 

 Detección de coñecementos previos para a realización dunha  aprendizaxe 

significativa 

 Deseño de actividades de diferentes tipos e graos de complexidade: 

Tendo en conta a diversidade de estudantes con respecto a súa facilidade para asumir os novos 

coñecementos ou os seus distintos intereses, nos diversos contidos faránse actividades de 

ampliación  de coñecementos e actividades de apoio. Na programación elaborada non se 

contemplan as actividades  de ampliación e reforzo xa que  esta decisión tomarase atendendo 

ás necesidades dos alumnos (programación de aula).   

 

 a. Actividades de ampliación de coñecementos: A ensinanza dos diferentes contidos 

préstase á diversificación en canto a tarefas ou actividades para intentar satisfacer dúbidas ou 

curiosidades do alumnado que en principio non estaban incluídas dentro dos nosos 

obxectivos seleccionados. En función da demanda por parte dos alumnos preparáranse 
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actividades sobre outros aspectos de ampliación a través de lecturas nas que os estudantes 

deben realizar comentarios e responder a algunhas cuestións para valorar a súa comprensión.  

 

b. Actividades de reforzo: Para evitar que algúns alumnos acumulen descoñecementos e 

dificultades que lles impidan comprender aspectos esenciais nas diversas unidades, 

preparáranse  algunhas tarefas de recuperación. Estas actividades insistirán en aspectos 

básicos tratados anteriormente e deseñaranse nas correspondentes programacións de aula en 

base ás características propias de cada alumno. 

Actividades facilitadoras de técnica de estudo acorde coa nosa materia e facilitadoras da  

autoaprendizaxe. 

– Procedementos variados de avaliación (probas orais, escritas, observación, caderno, 

etc.) 

    -   A  organización da clase (en U, en círculo...) 

     -   A temporalización (dedicar más tempo a un contido, facilitar  tempo extra nun exame, 

etc.) 

      - Os    agrupamentos (traballo individual, pequeno grupo, por parellas). 

-   Variación nas estratexias didácticas empregadas. 

-    O  uso de  diferentes materiais. 

Con respecto a alumnos con necesidades educativas especiais ( diagnosticados polo 

Departamento de Orientación : alumnos con necesidades educativas especiais ou 

superdotación),  realizarase ás ACIs que afecten ós elementos prescritivos do currículo. 

Neste curso é necesario elaborar dúas ACIs a dúas alumnas de 1º ESO. 

 

2.10.INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 
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Ao longo do curso pasarase entre o alumnado unha enquisa co obxecto de avaliar as súas 

impresións acerca do proceso de ensino e a práctica docente. Os aspectos sobre os que se 

preguntará teñen que ver sobre o interese da materia, o traballo da profesora, e a 

implicación lograda entre o grupo. Cada indicador poderá ser valorado en catro graos: “moi 

pouco ou nada”, “suficiente”, “bastante”, “moito”. En cada un destes apartados incluirase 

unha sección de suxestións para a mellora de cada un destes aspectos. 

 Acerca das clases de Lingua galega e literatura coidas que: 

▪ Axúdanche a perfeccionar as túas habilidades lingüísticas: falar, escoitar, 

entender, ler, escribir. 

▪ Aprendes cousas novas sobre o funcionamento da lingua 

▪ Sérvenche para relacionar a lingua galega coas outras linguas que coñeces 

▪ Serven para coñecer autores e libros interesantes 

▪ Promoven o interése polos medios de comunicación 

▪ Animan a valorar e utilizar máis a lingua galega 

SUXESTIÓNS DE MELLORA: 

 Acerca do traballo da profesora coidas que: 

▪ As súas explicacións son claras e suficientes 

▪ Escoita e resolve dúbidas e queixas 

▪ Procura que o alumnado traballe de maneira autónoma 

▪ Esfórzase en que todo o mundo siga as clases 

▪ É puntual e respectuoso no trato co alumnado 

▪ Corrixe os traballos que se lle entregan 

SUXESTIÓNS DE MELLORA: 

◦ Acerca da implicación lograda entre o grupo e os seu funcionamento coidas que: 

▪ As clases serviron para coñecernos mellor 

▪ Nas clases aprendemos a resolver problemas de convivencia 

▪ Gústanos traballar en grupo e as clases participativas funcionan 

▪ Cando nos interesa un tema estamos moi atentos e o tempo pasa moi rápido 
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▪ Algunhas veces propoñemos actividades para falar e traballar na clase 

SUXESTIÓNS DE MELLORA: 

 

3. Programa de reforzo para a recuperación das materias 

pendentes de cursos anteriores. 
No presente curso non hai alumnado coa materia de lingua galega pendente.Aínda así 

elabórase un plan de traballo por se chegara alguén durante o curso nesa situación. 

 O alumnado coa materia pendente realizarán un plan de traballo consistente na 

elaboración de fichas, traballos individuais, cadernos de exercicios e lecturas o 

correspondentes ós contidos esixidos, dentro da programación didáctica, para cada 

avaliación. Para tal fin contará co apoio na aula da profesora  responsable desta materia e coa 

xefa de departamento. Este traballo será coordinado e seguido pola xefa de departamento en 

consonancia coa profesora de aula, tendo en conta a progresión do alumno, en cada trimestre,   

ó longo do curso escolar. 

 O alumnado pendente será cualificado positivamente se supera os contidos que 

aparecen na programación didáctica de cada curso ou se superan, ó ser esta materia de 

contidos progresivos, a materia do curso no que está matriculado.  De non ser así disporán 

de dúas probas finais,  a primeira,  no mes de maio  e a segunda,  en setembro, nas que 

poderán recuperar a materia pendente. En tódolos casos terase en conta o traballo realizado 

polo alumno durante o curso escolar  e o interese demostrado por superar a materia pendente, 

prestando especial atención á avaliación continua da aprendizaxe. 

 O alumnado que teñen a materia de lingua e literatura galegas exenta terán un 

seguimento por parte da profesora de aula para poder seguir coa exención  nos seguintes 

anos. A exención conleva o plan de  traballo que se realiza en  clase por todos os alumnos e 

a lectura de libros aínda que non teñan que ser  avaliados. A non realización dos traballos 

poderá ser motivo da negación ou dun informe negativo, por parte do Departamento, para as 

futuras petición de exencións. 

 



 2  

4.Actividades complementarias e extraescolares 

As actividades complementarias  realizaranse en horario lectivo, a poder ser no propio centro 

e 

 consistirán fundamentalmente nas seguintes: 

• Recibir a  un escritor de quen teremos traballado unha obra literaria. 

• Colaborar co equipo de Dinamiización Lingüística en actividades a prol da 

lingua galega: traballos para o Día da Letras Galegas, obras de creación en galego, facer 

pequenos scketchs para exercitar o emprego oral do galego,, etc.. 

• Elaborar debates sobre temas suxeridos por eles mesmos para afondar no 

coñecementos de autores ou movementos da Literatura Galegas. 

• A asistencia a obras de teatro que xurdan ao longo do curso. 

As actividades extraescolares que potencian a apertura do centro ao entorno e tentan darlle 

unha formación integral ao alumno realizaranse fóra do horario lectivo. O Departamento de 

Lingua  Galega e Literatura colaborará no posible cos outros departamentos para organizar 

estas actividades para evitar un exceso delas que poida prexudicar  á adquisición de 

coñecementos impartidos no cent.ro. 

 

5.Temas transversais 
Despois duns anos tráxicos en canto a violencia de xénero e das enquisas que reflicten que 

moitas rapazas ven normais comportamentos abusivos por parte das súas parellas, vemos 

máis necesario que nunca educar na igualdade e prevención de condutas sexistas. 

Outros temas transversais que se traballarán serán a educación para a saúde , o coidado da 

natureza e a conservación do patrimonio artístico e a educación para a convivencia. 

Os temas transversais trataranse en todos os cursos. 
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6. Criterios para avaliar a propia programación 
 

    Dado que a programación hai que entregala antes do comezo do curso é posible que sexa 

necesario modificar algún aspecto da mesma ao longo deste. As distintas  modificacións   

aparecerán reflectidas no libro de actas do departamento. 

    Mensualmente farase un seguimento do desenvolvemento da programación e calquera 

cambio aparecerá reflectido no libro de actas. 

 

O Pedrouzo, 26 de  setembro de 2019 

Profesora do Departamento: 

 Mª Fe Núñez Vázquez 
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