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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A lingua é un instrumento fundamental no proceso de comprensión e aprendizaxe do 

mundo que os rodea. A lingua é tamén un mecanismo de cohesión social: aprender a 

utilizala correctamente facilitará ás persoas que estamos formando a conseguir os seus 

obxectivos e estar ben integrados socialmente. 

Nesta etapa que os alumnos comezan vaise deixando pouco a pouco o mundo infantil 

para ir conquistando, nun lento proceso de maduración, o mundo adulto. Os alumnos e 

alumnas van necesitar aumentar e diversificar as competencias lingüísticas coas que 

chegan: por unha parte, incorporar novo vocabulario técnico relacionado cos 

coñecementos científicos, artísticos e sociais que van adquirir, así como ampliar os 

recursos de cohesión textual cos que producir textos formais; por outra, e antes de nada, 

aprender a modular as súas intervencións orais e as súas producións escritas ao contexto 

social e situacional e á intención. Por último, mellorar as destrezas de lectura e escritura, 

así como a capacidade para resumir e esquematizar textos amplos e complexos, 

O enfoque será fundamentalmente comunicativo, facéndolles ver aos alumnos e 

alumnas a inmediata repercusión práctica do que aprenden, de tal xeito que as súas 

propias necesidades do día a día poidan converterse no motor da clase. Preténdese 

conseguir que eles teñan un papel moi activo, que se sintan animados a facer propostas 

a partir das súas inquedanzas e curiosidades, favorecendo así as competencias de 

autonomía e corresponsabilidade, a competencia cidadá e a de aprender a aprender. 

Por último, partimos dun obxectivo primordial deste curso e, en xeral, de toda a etapa: 

que os alumnos e alumnas teñan coa lingua galega unha relación de afecto, respecto e 

coidado, por entender e coñecer o que é e o que significa para eles individualmente e 

para a comunidade galega colectivamente e, aínda, o valor que esta achega á patrimonio 

da humanidade. 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES 

A importancia que se lles outorga ás materias de lingua nos currículos escolares está 

xustificada por ser o instrumento polo que se articula o coñecemento, o medio polo que 



3 

se cohesionan as sociedades humanas e se acumula a experiencia colectiva ao longo das 

xeracións. Por todo isto o traballo nas clases de Lingua Galega vai implicar o 

desenvolvemento de practicamente todas as competencias básicas, pero 

fundamentalmente das seguintes: 

1. CCL: Competencia comunicación lingüística 

2. CD: Competencia dixital 

3. CAA: Competencia aprender a aprender 

4. CSC: Competencias sociais e cívicas 

5. CSIEE: Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

6. CCEC: Competencia conciencia e expresións culturais 

3. OBXECTIVOS PARA O CURSO 

a) Coñecer e exercer os seus deberes e dereitos no respecto ás demais persoas. 

Exercitarse no diálogo favorecendo a comunicación no respecto pola diferenza e a 

tolerancia polas opinións diverxentes. 

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 capacidades afectivas do alumno/a 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 adecuadas ás 

novas necesidades persoais e académicas, para adquirir novos coñecementos con 

sentido crítico. 
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f) 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. 

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

textos e mensaxes adecuados a contextos formais e informais. 

h) Iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura galega. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 

l) Valorar criticamente os hábitos individuais e sociais relacionados coa saúde, o 

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

conservación e á súa mellora. 

m) Apreciar a experimentar a creación artística literaria, utilizando os recursos 

lingüísticos apropiados. 

n) Coñecer aspectos básicos do sistema fonolóxico, morfosintáctico e semántico da 

lingua galega. Valorar a corrección no seu uso e progresivo enriquecemento. 

ñ) 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. 

4. CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E PERFÍS COMPETENCIAIS IMPLICADOS 

Seguindo as indicacións da lexislación da Educación Secundaria, os contidos divídense 

en cinco bloques: comunicación oral, comunicación escrita, funcionamento da lingua, 

lingua e sociedade e educación literaria. O desenvolvemento conxunto destes bloques 

fará posible a consecución dos obxectivos previstos, atendendo ao desenvolvemento das 

competencias clave. 

Tendo en conta o que se di no apartado de Obxectivos con respecto á intención de 

favorecer a autonomía e coresponsabilidade do alumnado no proceso educativo, a 

programación de contidos seguirá unha liña xeral que garantice o avance na competencia 

lingüística xunto coas outras competencias clave, pero en ningún caso será unha 
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proposta pechada, de xeito que quede unha ampla marxe de maniobra que incorpore as 

propostas dos alumnos de acordo coas necesidades e intereses que vaian mostrando a 

medida que avance o curso. A profesora terá como función guiar, de maneira que se 

vaian integrando os contidos dos cinco bloques, dar forma e sentido ás novas 

aprendizaxes, intentando sempre estruturar os coñecementos que se vaian tocando nun 

todo globalizado, e, por suposto, alentar aos alumnos e alumnas a pescudar os camiños 

dos coñecementos novos e animalos a profundizar nos que xa teñen e perfeccionar os 

medios cos que contas para chegar a eles. 

A carón dos contidos especifícanse os estándares de aprendizaxe e as competencias 

clave que se traballan. 

 

Bloque 1: Comunicación oral 

Escoitar e entender 

• Comprensión e interpretación de textos orais propios da vida cotiá: saúdos, 

presentacións e despedidas, avisos domésticos, instrucións de uso. 

o Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais da vida 

cotiá. 

 CCL, CAA 

• Comprensión de textos orais referidos á actualidade dos medios de 

comunicación. 

o Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais dos 

medios de comunicación. 

o Sabe extraer a idea fundamental e relacionala co contexto de actualidade 

 CCL, CAA, CSC 

• Comprensión de textos orais prescritivos: instrucións para a realización dunha 

tarefa, por exemplo. 

o Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 

habituais na vida cotiá e no ámbito académico. 

o Segue instrucións secuenciadas para realizar tarefas guiadas. 

 CCL, CAA, CSC 
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• Comprensión de textos orais expositivos propios do nivel académico do 

alumnado. 

o Comprende textos orais formais sinxelos de carácter divulgativo con 

vocabulario especializado adecuado ao seu nivel. 

 CCL, CAA 

• Análise crítica de mensaxes orais: identificación de usos lingüísticos 

discriminatorios. 

o Identifica a intención comunicativa discriminatoria no uso de certos usos 

lingüísticos. Evita o uso sexista, xenófobo ou racista. 

 CCL,CSC 

• Desenvolvemento de habilidades de escoita activa e fomento das actitudes de 

respecto e interese nas interaccións orais entre os interlocutores. 

o Coñece e aprecia as normas de cortesía entre interlocutores (tempo de 

intervención, tratamento, intensidade da voz, ton, quinesia) e demostra 

respecto polo interlocutor e as súas opinións. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Valoración da adecuación e corrección das intervencións orais dos intelocutores. 

o Coñece e valora a importancia de aspectos verbais como a prosodia, 

pausas, tos, timbre e volume) e aspectos paraverbais como a mirada, 

xestualidade, etc. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

 

Falar 

• Posta en práctica performances comunicativas da vida cotiá, dando importancia 

á adecuación da lingua á situación comunicativa. 

o Sabe interactuar adecuadamente e con corrección lingüística en diversas 

situacións comunicativas da vida cotiá. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Produción de pequenas intervencións orais expositivas e argumentativas 

espontáneas con corrección fonética e morfosintáctica con axuda das TIC. 
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o Sabe organizar e executar un texto oral formal con corrección lingüística, 

adecuación e coherencia nunha situación propia do mundo académico. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE, CD 

• Narracións orais espontáneas e planificadas, seguindo un guión previo. 

o Sabe narrar ordenadamente con corrección lingüística anécdotas da vida 

cotiá ou narracións propias da literatura oral popular. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Intervencións orais formais puntuais propias do ámbito académico: pedir e 

ofrecer unha aclaración, interaccionar nun debate para dar unha opinión, 

solicitar axuda, etc. 

o Sabe interactuar adecuadamente seguindo as regras de cortesía e con 

corrección lingüística en diversas situacións comunicativas da vida 

académica e outros contextos formalizados. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Potenciamento de habilidades de comunicación asertivas para expresar 

sentimentos positivos que favorezan a convivencia e cooperación social. Creación 

dun un clima favorable ao intercambio de opinións e a reconducir situacións 

conflitivas. 

o Sabe modular eficazmente os seus coñecementos lingüísticos e 

conxugalos cos seus coñecementos sociais para crear un clima de 

cooperación e lograr que predomine a afabilidade nas relacións que 

estableza cos seus compañeiros dentro e fóra da clase.. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Construción dunha visión crítica que sirva para a superación dos prexuízos contra 

o feito de falar en galego. 

o Coñece as razóns históricas e sociais que minorizan ao galego na 

sociedade e supera os prexuízos utilizando a lingua galega en diferentes 

situacións contextuais coa corrección e adecuación necesaria. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler, entender e escribir 
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Ler e entender 

• Comprensión de textos escritos propios da vida cotiá: avisos domésticos, 

instrucións de uso, correos electrónicos, mensaxes de chat. 

1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos escritos da 

vida cotiá. 

.1.1. CCL, CAA 

• Comprensión de textos escritos referidos á actualidade dos medios de 

comunicación. 

1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos escritos dos 

medios de comunicación. 

2. Sabe extraer a idea fundamental e relacionala co contexto de actualidade 

.2.1. CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Comprensión de textos escritos expositivos e prescriptivos propios do nivel 

académico do alumnado en libros de texto, webs, dicionarios... 

1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos escritos 

sinxelos habituais no ámbito académico. 

2. Segue instrucións secuenciadas para realizar tarefas académicas guiadas 

relacionadas cun texto expositivo previo. 

3. Comprende textos escritos formais sinxelos de carácter divulgativo con 

vocabulario especializado adecuado ao seu nivel. 

.3.1. CCL, CAA, CSIEE 

• Análise crítica de mensaxes escritas: identificación de usos lingüísticos 

discriminatorios. 

1. Identifica a intención comunicativa discriminatoria no uso de certos usos 

lingüísticos. Rexeita e evita o uso sexista, xenófobo ou racista. 

.1.1. CCL, CAA, CSC, CSIE 

• Extraer a idea fundamental dun texto académico ou dos medios de comunicación 

e saber facer unha xerarquización entre ideas principais e secundarias mediante 

a elaboración de esquemas. 

1. Comprende, interpreta a intención comunicativa e sabe extraer a idea 

fundamental e establecer unha xerarquía entre esta e as ideas 
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secundarias de textos adecuados ao seu nivel, xa sexa do ámbito 

académico como do ámbito comunicativo. 

.1.1. CCL, CAA, CSC, CSIEE 

• Lectura expresiva de diversos tipos de textos. 

1. Le en voz alta respectando a puntuación e entoando adecuadamente, 

respectando a fonética e prosodia propias da lingua galega. 

.1.1. CCL 

 

Escribir 

1. Elaborar textos escritos propios da vida cotiá: avisos domésticos, instrucións de 

uso, correos electrónicos, mensaxes de chat. 

1. Produce textos escritos da vida cotiá: avisos domésticos, instrucións de 

uso, correos electrónicos, mensaxes de chat. 

1.1.1. CCL, CAA, CSC, CD 

2. Elaborar textos escritos referidos á actualidade propios dos medios de 

comunicación: noticia, crónica, artigo de opinión en formato papel ou dixital. 

1. Produce, a partir dun modelo textos propios dos medios de comunicación: 

noticias, crónicas e artigos de opinión en formato papel ou dixital. 

2.1.1. CCL, CAA, CSC, CD 

3. Elaboración de textos escritos expositivos sinxelos, textos narrativos e 

descritivos, traballando cos procedementos de planificación de textos: xeración 

de ideas, organización, redacción e revisión, tendo en conta que sexan adecuados 

á finalidade que perseguen, tanto en formato papel como dixital. 

1. Fai diversos tipos de textos (expositivos, descritivos, narrativos) seguindo 

os procedementos habituais de planificación de textos. 

3.1.1. CCL, CAA, CD, CSIEE 

4. Elaboración de textos escritos propios do ámbito académico como resumos, 

esquemas, ampliacións de información. 

1. Produce textos auxiliares das técnicas de lectura e estudo (resumos, 

esquemas, ampliacións de información), tanto en formato papel como 

dixital. 
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4.1.1. CCL, CAA, CD, CSIEE 

 

Bloque 3: Funcionamento da lingua: reflexionar sobre o código e ampliar o seu 

coñecemento 

Este apartado traballarase partindo sempre de textos lidos/falados na clase ou feitos 

polos propios alumnos. 

1. Recoñecemento das intencións comunicativas expresadas a través das 

modalidades oracionais: asertivas, negativas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas. 

1. Recoñece as modalidades oracionais e ponas en relación coa intención do 

texto. 

1.1.1. CCL, CAA 

2. Recoñecemento do uso dos mecanismos de cohesión: pronomes, adverbios, 

concordancia gramatical, sinónimos, nexos e conectores textuais, especialmente 

os temporais e explicativos. 

1. Recoñece e usa adecuadamente os mecanismos de cohesión: pronomes, 

adverbios, concordancia gramatical, sinónimos, nexos e conectores 

textuais, especialmente os temporais e explicativos. 

2.1.1. CCL, CAA 

3. Recoñecemento das palabras flexivas e non flexivas e das categorías gramaticais 

básicas (substantivo, adxectivo, determinantes e pronomes, verbo, adverbio, 

preposición e conxunción). 

1. Recoñece e usa adecuadamente das palabras flexivas e non flexivas e das 

categorías gramaticais básicas (substantivo, adxectivo, determinantes e 

pronomes, verbo, adverbio, preposición e conxunción). 

3.1.1. CCL, CAA 

4. Recoñecemento das funcións sintácticas principais e a súa relación coas regras 

de concordancia gramatical. 

1. Identifica as funcións sintácticas fundamentais no seo da oración 

2. Produce textos orais e escritos de acordo coas regras de concordancia. 

3. Utiliza estes coñecementos para autocorrixir os seus textos. 
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4.3.1. CCL, CAA, CSIEE 

5. Uso dun léxico apropiado as novas necesidades expresivas (incrementando por 

unha parte o léxico culto e técnico, e afianzando e ampliando o léxico patrimonial 

no que se inclúa a fraseoloxía). 

1. Preocúpase por ampliar un léxico o suficientemente amplo para facer 

fronte ás novas necesidades académicas e incorpora léxico e fraseoloxía 

patrimonial aos seus textos orais e escritos. 

5.1.1. CCL, CAA 

6. Uso reflexivo da puntuación e recoñecemento da súa importancia na cohesión e 

coherencia dos textos. 

1. Coñece a importancia da puntuación na construción de textos e úsaa 

correctamente para dotar de cohesión os seus textos. 

6.1.1. CCL, CAA 

7. Reflexión sobre algúns aspectos básicos da fonética galega e a súa relación coa 

ortografía e as regras de puntuación, de cara a mellorar a produción de textos 

orais e escritos. 

1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas do sistema galego así 

como as contraccións e encontros vocálicos característicos. 

7.1.1. CCL, CAA 

8. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega 

e uso de estratexias de autocorrección e autoavaliación. 

1. Coñece as normas básicas de ortografía e sabe os recursos que ten a man 

para comprobar a corrección dos seus textos (dicionarios, gramáticas, 

autocorrectores ortográficos). 

8.1.1. CCL, CAA 

 

Bloque 4: Lingua e sociedade: reflexionar sobre a dimensión social da lingua 

• Coñecer a diversidade lingüística e valorala positivamente como resultado da 

evolución humana e expresión da riqueza cultural. 
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1. Coñece e valora a riqueza da diversidade lingüística e pona en relación co 

complexo proceso da evolución cultural da humanidade ao longo da 

historia. 

2. Coñece e usa as linguas que se falan en Galicia sen prexuízos. 

3. Coñece diferentes recursos comunicativos, didácticos e de ocio en lingua 

galega na rede. 

4. Coñece a orixe da lingua galega e o seu parentesco coas linguas veciñas, 

en especial a importancia estratéxica da estreita relación entre portugués 

e galego. 

.4.1. CCL, CAA, CCS 

• Observar e comentar exemplos da convivencia lingüística no seu entorno. 

1. Analiza e comenta con sentido crítico a convivencia das dúas linguas 

faladas en Galicia no seu entorno familiar e social. 

2. Coñece o que é un prexuízo e como pode afectar ao uso e pervivencia 

dunha lingua. 

.2.1. CCL, CSC 

• Potenciar a conciencia de preservar a lingua galega e cultivala activamente en 

todas as situacións, comprometéndose coa súa normalización e facendo viable a 

coexistencia con outras linguas. 

1. Analiza con sentido crítico a súa práctica lingüística e mostra interese e 

esforzo por mellorar os seus coñecementos e contribuír á normalización 

da lingua galega cun uso activo e consciente. 

.1.1. CCL, CSC 

• Saber diferenciar, analizar e utilizar adecuadamente os distintos rexistros e niveis 

de lingua. 

1. Aprecia as diferentes variedades do galego e úsaas no contexto 

adecuado. 

.1.1. CCL, CSC 

 

Bloque 5: Educación literaria: reflexionar sobre a dimensión estética da lingua e crear 

textos literarios 
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• Ler individualmente obras seleccionadas de diferentes xéneros literarios, 

prestando atención aos aspectos sinalados na guía de lectura. 

o Le de maneira autónoma obras seleccionadas de diferentes xéneros 

literarios adecuados á súa idaed. Comprende e pode dar unha opinión 

acerca de diferentes aspectos temáticos e formais. Sabe poñer en relación 

as lecturas coa súa experiencia persoal. 

 CCL, CSC, CAA, CCEC 

• Ler en común fragmentos de obras literarias, incidindo na lectura expresiva. 

 Le de maneira de maneira expresiva fragmentos de obras 

seleccionadas de diferentes xéneros literarios (poéticos, 

narrativos, teatrais) adecuados á súa idade. 

 CCL, CSC, CAA, CCEC 

• Entender e saber explicar o significado dunha lectura literaria e ser capaz de 

recoñecer os elementos estruturais e retóricos utilizados. 

o Comprende e pode dar unha opinión acerca de diferentes aspectos 

temáticos e formais. Sabe recoñecer os elementos estruturais e retóricos 

propios dos xéneros literarios fronte a outro tipo de escritos. 

 CCL; CAA, CCEC 

• Crear textos literarios. 

o Escribe textos sinxelos con intención estética (poemas, narracións, 

diálogos dramáticos) utilizando os recursos verbais expresivos que lles son 

propios. 

 CCL; CAA, CCEC 

• Coñecer e utilizar a biblioteca do centro, animándoos a colaborar activamente 

nas súas propostas. 

o Sabe utilizar os recursos da biblioteca do centro e coñece a rutina do seu 

funcionamento. 

 CCL, CAA, CD 

 

5.METODOLOXÍA 
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Un bo punto de partida metodolóxico para calquera tipo de aprendizaxe é aquel que 

recomenda partir sempre do coñecido para chegar a aprender o descoñecido. A lingua 

galega é aquela que nos é común á maioría dos habitantes de Galicia, pero cómpre ter 

en conta que nas nosas aulas atopamos, por unha parte alumnos que non comparten 

este coñecementos porque se incorporaron recentemente ou ben porque para eles, 

aínda sendo galegos e vivindo en Galicia, non contan co uso cotiá da lingua no seu 

entorno íntimo. 

O noso propósito é mostrar unha filosofía o máis inclusiva posible, facendo aulas nas 

que todos poidan estar a gusto e experimenten a curiosidade e a motivación necesaria 

para aprender. Por iso tentarase aproveitar o que xa saben para estimulalos a querer 

saber máis, creando lazos de solidariedade entre os alumnos que posúen maior fluidez 

no coñecemento e uso da lingua galega cos que teñen menos. 

A experiencia dos alumnos será unha fonte que debe nutrir as clases e facelas vivas e 

cheas de sentido. Iso non exclúe que se intente por todos os medios ampliar o mundo 

co que se incorporan a esta nova etapa, familiarizándoos cos medios de comunicación e 

animándoos a formar as súas propias opinións acerca do que está a pasar ao seu arredor. 

As exposicións da profesora ocuparán un lugar discreto, non de excesivo protagonismo, 

para transmitir os contidos básicos e dar as instrucións precisas para organizar o traballo. 

Intentarase formar alumnos o máis autónomos posibles, capaces de buscar e 

sistematizar información en distintos medios, críticos cos demais e consigo mesmos e, 

sobre todo, solidarios e creativos. Para conseguilo, o dominio da lingua é fundamental. 

Como se pode deducir dos anteriores apartados desta programación, predominará un 

enfoque comunicativo da lingua: uso da lingua oral e escrita para relacionarnos cos 

demais adecuadamente en cada contextos social e cultual, uso da lingua para aprender 

e organizar o propio pensamento de maneira que poida ser transmitido aos demais con 

efectividade. Pero isto non implica esquecer a reflexión sobre a propia lingua, os seus 

mecanismos intenos e a súa importancia social e cultural. 

6.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Libro de texto: Lingua e literatura 1º de ESO, Ed. Xerais 

Páxinas de literatura e lingua galega en internet 

Libros de lectura e guías e lectura 

PC con acceso a internet da aula avalar 

Biblioteca 

Prensa escrita e audiovisual 

7.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO. PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN 

AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 

• En cada unha das avaliacións tocaranse a avaliaranse aspectos de cada un dos 

bloques de contidos, de acordo sempre co traballo realizado na clase tratando 

sempre de implicar o maior número de competencias básicas. Deste xeito 

preténdese que a avaliación dea conta dun xeito o máis aproximado posible da 

madurez do alumno. 

• Entender a idea xeral de textos orais sinxelos do ámbito social e académico e ser 

capaz de seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe. 

Indicadores de logro: 

entende e reacciona convenientemente de maneira autónoma. 

entende pero busca confirmación de que entendeu ben. 

entende pero non reacciona conforme o esperado. 

non entende e móstrase pasivo na súa reacción. 

• Entender a idea xeral de textos escritos sinxelos do ámbito social e académico e 

ser capaz de seguir instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe. 

Indicadores de logro: 

entende e reacciona convenientemente de maneira autónoma 

entende pero busca confirmación de que entendeu ben 

entende pero non reacciona conforme o esperado 
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non entende e móstrase pasivo na súa reacción 

• Realizar exposicións e narracións orais planificadas e participar en situacións 

comunicativas interactivas mostrando unha actitude de colaboración e 

respectando as regras de adecuación e corrección. 

fala en público seguindo un guión previo (exposicións, narracións, 

coloquios) respectando as regras de adecuación e corrección. 

fala en público seguindo un guión previo previo (exposicións, 

narracións, coloquios) con algúns erros respecto ás regras de 

adecuación e corrección. 

fala en público con inseguridade e certo desorde (exposicións, 

narracións, coloquios) con algúns erros respecto ás regras de 

adecuación e corrección. 

non fala e mostra escaso interese en facelo respectando as regras. 

• Escribir textos da vida cotiá, exposicións académicas, noticias dos medios de 

comunicación, narracións e descricións. Avaliar se se fai seguindo o 

procedemento de planificación, organización, redacción e corrección. 

•  

Indicadores de logro: 

escribe distintos tipos de textos sobre os que traballamos na clase 

(textos da vida cotiá, exposicións académicas, noticias dos medios 

de comunicación, narracións e descricións) e ten mecanizado o 

procedemento de planificación, organización, redacción e 

corrección. 

escribe distintos tipos de textos sobre os que traballamos na clase 

(textos da vida cotiá, exposicións académicas, noticias dos medios 

de comunicación, narracións e descricións) pero cústalle non ten 

ben mecanizado o procedemento de planificación, organización, 

redacción e corrección. 

escribe distintos tipos de textos sobre os que traballamos na clase 

con algunhas deficiencias importantes e non ten ten ben 
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mecanizado o procedemento de planificación, organización, 

redacción e corrección. 

escribe con grandes deficiencias os tipos de textos sobre os que 

traballamos e non mostra interese por aprender e mecanizar os 

pasos previos que axudan a mellorar a construción de textos. 

• Consultar de diferentes fontes información sobre un tema, seleccionala e 

organizala e darlle forma para facer textos propios. 

Indicadores de logro: 

Consulta de fontes bibliográficas e dixitais información sobre un 

tema, selecciona, organízaa e dálle forma para chegar á súa 

propia interpretación e elaborar os seus propios textos. 

Consulta de fontes bibliográficas e dixitais información sobre un 

tema, selecciona, organízaa e dálle forma pero non vai máis alá 

de reproducir, adaptada a información que recopilou. 

Consulta de fontes bibliográficas e dixitais información sobre un 

tema. Ten dificultades para seleccionar, organízar e darlle forma. 

Non pretende chegar, a partir desa información, a unha visión 

propia. 

Ten dificultades para consultar de fontes bibliográficas e dixitais 

información sobre un tema, e tamén para seleccionar, organízar e 

darlle forma. Non entende a importancia de chegar a unha 

interpretación propia no seu texto, pois o seu traballo é mecánico 

e pouco reflexivo. 

• Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua en distintos contextos 

e sobre gramática e ortografía para revisar os propios textos. 

Indicadores de logro: 

Revisa de maneira autónoma a corrección gramatical e 

ortográfica dos seus textos e tamén a súa adecuación e respecto 

polas propiedades textuais. 
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Revisa case sempre a corrección gramatical e ortográfica dos seus 

textos. Ten dúbidas na corrección da súa adecuación e respecto 

polas propiedades textuais. 

Revisa de maneira pouco eficaz a corrección gramatical e 

ortográfica dos seus textos. Presenta problemas na corrección da 

súa adecuación e respecto polas propiedades textuais. 

Rexeita revisar a corrección gramatical e ortográfica dos seus 

textos. A nivel textual presenta textos con graves deficiencias que 

non é quen de solventar. 

• Recoñecer aspectos da mecánica interna (código) e externa (usos sociais e 

contextuais) da lingua e utilizar unha terminoloxía lingüística básica. 

Indicadores de logro: 

Coñece e entende os aspectos máis importantes da mecánica 

interna (código) e externa (usos sociais e contextuais) da lingua e 

sábeos explicar utilizando unha terminoloxía lingüística básica. 

Aplica eficazmente estes coñecementos na mellora da súa práctica 

lingüística. 

Coñece e entende a maior parte dos aspectos máis importantes da 

mecánica interna (código) e externa (usos sociais e contextuais) da 

lingua e sábeos explicar utilizando unha terminoloxía lingüística 

básica. Intenta aplicar estes coñecementos na mellora da súa 

práctica lingüística. 

Coñece e entende só algúns dos aspectos máis importantes da 

mecánica interna (código) e externa (usos sociais e contextuais) da 

lingua e ten dificultades para explicalos utilizando unha 

terminoloxía lingüística básica. Non aplica estes coñecementos na 

mellora da súa práctica lingüística dunha forma autónoma. 

Non coñece nin entende a maior parte dos aspectos máis 

importantes da mecánica interna (código) e externa (usos sociais 

e contextuais) da lingua. Mostra moitas dificultades na 

adquisición dunha terminoloxía lingüística básica. Non entende 
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que estes coñecementos o axudarían na mellora da súa práctica 

lingüística 

• Usar a lingua galega con fluidez en distintos contextos e manter unha actitude de 

respecto fronte ás persoas que a usan normalmente evitando calquera tendencia 

aos estereotipos. 

Indicadores de logro: 

Usa a lingua galega con fluidez e riqueza en distintos contextos e 

mantén unha actitude de respecto fronte ás persoas que a usan 

normalmente evitando calquera tendencia aos estereotipos. 

Usa a lingua galega con bastante fluidez en distintos contextos e 

mantén unha actitude de respecto fronte ás persoas que a usan 

normalmente evitando calquera tendencia aos estereotipos. 

Usa a lingua galega con pouca fluidez en certos contextos e 

mantén unha actitude de respecto fronte ás persoas que a usan 

normalmente, aínda que ás veces ten tendencia aos estereotipos. 

Non usa a lingua galega con fluidez na maior parte dos contextos 

e pode manter unha actitude de reserva fronte ás persoas que a 

usan normalmente . 

• Coñecer a situación social da lingua galega, valorar o seu uso correcto e 

implicarse a súa utilización sen prexuízos. 

Indicadores de logro: 

Coñece e sabe explicar desde unha perspectiva obxectiva a 

situación da lingua galega. Valora o seu uso correcto 

lingüísticamente e libre de prexuízos sociais e implícase 

activamente na súa normalización. 

Coñece e sabe explicar desde unha perspectiva obxectiva a 

situación da lingua galega. Valora o seu uso correcto 

lingüísticamente, pero conserva algúns e non se implica 

activamente na súa normalización. 

Coñece e explica a situación social da lingua galega pero 

predomina un punto de vista subxectivo sobre o obxectivo. Valora 
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o seu uso correcto lingüísticamente pero non o considera 

incompatible con prácticas que abundan na súa subordinación a 

outras linguas. 

Non mostra interese pola situación da lingua galega e a súa visión 

ao respecto está influída e dominada polos prexuízos. Non valora 

o seu uso e non entende o proceso de normalización. 

• Ler e producir textos literarios e saber apreciar a súa dimensión histórica, social 

e estética. 

Indicadores de logro: 

Le e produce textos literarios con destacada creatividade e sabe 

apreciar a súa dimensión histórica, social e estética. 

Le e produce textos literarios coa calidade requerida e sabe 

apreciar a súa dimensión histórica, social e estética. 

Le e produce textos literarios con certas deficiencias. En xeral sabe 

apreciar a súa importancia pero mostra dificultades para explicar 

a súa dimensión histórica, social e estética. 

Le e produce textos literarios con moitas deficiencias. Non 

demostra apreciar a súa dimensión histórica, social e estética. 

En cada unha das avaliacións tocaranse a avaliaranse aspectos de cada un dos bloques 

de contidos, de acordo sempre co traballo realizado na clase tratando sempre de 

implicar o maior número de competencias básicas. Deste xeito preténdese que a 

avaliación dea conta dun xeito o máis aproximado posible da madurez do alumno. 

 

 

8. AVALIACIÓN INICIAL 

Nas primeiras semanas do curso procederase a realizar aos alumnos e alumnas de 1º de 

ESO unha avaliación inicial que consistirá na recollida e valoración dos seguintes 

exercicios: 
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Un exercicio de lectura en alto 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 pequeño texto propio sobre algún aspecto tratado na 

clase. 

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 coa fin de corrixilos. 

 

9.  PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 

Os procedementos de avaliación mediante os cales se levará a cabo a recollida de 

información sobre adquisición de competencias básicas, dominio dos contidos o logro 

dos criterios de avaliación serán os seguintes: 

- Observación sistemática do traballo na aula. 

- Intercambios orais co alumnado. Manifestacións orais, diálogos, nivel de participación 

en debates, postas en común, nivel de integración de novos coñecementos… 

- Exposicións orais. Considerarase o interese por expresar a súa opinión, o respecto aos 

demais, a actitude crítica, capacidade de relación de ideas, fluidez, orixinalidade, 

coherencia e riqueza de vocabulario. Valorarase a elaboración dun guión. 

- Análises e revisións das producións e traballos do alumnado: 
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Caderno de clase. Onde se reflictan as actividades realizadas. Valorarase a realización, 

corrección, presentación, expresión, que estea completo e que inclúa esquemas, 

apuntamentos... 

Actividades de investigación e creación: Consideraranse o interese e a curiosidade, a 

variedade de fontes, a orixinalidade e creatividade, a calidade, a adecuación ós 

obxectivos propostos e corrección ortográfica, da expresión e rexistros, así como o 

cumprimento dos prazos e a presentación. 

Traballos ou probas sobre as lecturas encomendadas. Valorarase se se leu e comprendeu 

a lectura obxecto de estudo. 

- Realizaranse exames escritos, en distintos momentos do trimestre. 

Os instrumentos de avaliación: isto é os documentos ou rexistros utilizados para a 

observación sistemática e o seguimento do proceso de aprendizaxe do alumnado serán: 

- Caderno de clase. Recolle as distintas actividades realizadas en cada apartado das 

distintas unidades didácticas. 

- Probas escritas ou exames, con preguntas sobre conceptos e contidos tanto teóricos 

como prácticos, exercicios de aplicación, lecturas obrigatorias... (cuestionarios, controis 

periódicos, análises, comentarios, interpretacións, probas específicas de avaliación...) 

que amosen a asimilación dos coñecementos adquiridos. 

- Observación diaria: tanto do traballo dentro da aula como do que se pide para casa, 

que deberá ser realizado antes de que sexa corrixido na clase. 

- Actitude xeral na aula e particular ante a materia: control de asistencia, 

comportamento ante preguntas do profesorado, resolución de exercicios no encerado e 

coas TICS, comportamento ante os seus iguais, ante o profesorado e, en xeral ante os 

membros da comunidade escolar (participación, respecto ás normas, incidentes 

disciplinarios…) 

- Participación en actividades organizadas e visitas programadas: realización das tarefas 

correspondentes con anterioridade e posterioridade á visita ou acto. 

- Presentación de traballos: orais ou escritos, de forma individual ou en equipo, de 

tipoloxía diversa (papel, dixitais, murais, dramatizacións, presentacións orais…) 
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- Utilización adecuada dos materiais de aprendizaxe:novas tecnoloxías, libros de 

consulta, dicionarios, xornais, vídeos… 

Instrumentos e procedementos de avaliación para aplicar os criterios de avaliación serán 

variados. 

Os instrumentos de avaliación contarán con dous sistemas de cualificación, por un lado 

unha cualificación numérica (cuantitativa) que se corresponderá co sistema tradicional 

de notas de 0 a 10 para os exames (dos que formarán tamén parte as lecturas 

obrigatorias), tendo o alumnado no exame a información da valoración de cada cuestión. 

Por outro lado o profesorado outorgará valoracións positivas ou negativas dos outros 

instrumentos da avaliación (cualitativa) que sumarán ou restarán sobre a nota media dos 

exames de avaliación realizados na avaliación correspondente un máximo de 2 puntos, 

e así conformarase a nota definitiva da avaliación. Para facer a media dos exames das 

avaliacións non se pode ter en ningún deles unha cualificación inferior a 3’25. Se a nota 

é inferior a avaliación estará suspensa e deberase facer a recuperación de toda a 

avaliación. 

* A expresión dos coñecementos, conceptos... non se considerará correcta cando a 

redacción sexa moi deficiente, non haxa organización na expresión dos conceptos e as 

ideas aparezan dispersas e inconexas. 

* Os erros ortográficos [solucións alleas ó estándar vixente, acentuación non diacrítica, 

acentuación diacrítica, solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y...) 

e solucións alleas ó sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación 

do pronome persoal átono, castelanismos...)] descontarán 0’05 puntos, ata o máximo de 

1 punto en cada exame ou traballo. 

*O alumnado quesexa sorprendido copiando ou con chuletas nun exame retiraráselle o 

exame e terá unha cualificación de 0 puntos no mesmo .Se o exame é de recuperación a 

nota de 0 quedará como definitiva desa avaliación como nota final. 

* A cualificación global necesaria para aprobar cada unha das tres avaliacións non 

poderá ser inferior a 5. Se a cualificación é inferioro alumno/-a deberá realizar unha 

recuperación de toda a avaliación correspondente. 
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* A cualificación final necesaria para aprobar a materia non poderá ser inferior a 5. Esta 

cualificación obterase da nota media das tres avaliacións, tendo en conta, se é o caso, a 

recuperación ou non das avaliacións suspensas. Se a cualificación final é inferior a 5 o 

alumno/-a deberá realizar a proba extraordinaria de setembro correspondente, na cal a 

cualificación necesaria para aprobar a materia non poderá ser inferior a 5. 

A avaliación do alumnado será en todo caso: 

-Continua. Co fin de detectar as dificultades no momento en que se producen, descubrir 

as súas causas e, en consecuencia, adaptar as actividades de ensino e aprendizaxe. 

-Integradora.O carácter integrador da avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria 

esixe ter en conta as capacidades xerais establecidas nos obxectivos da etapa, a través 

das expresadas nos obxectivos das distintas áreas e materias. A avaliación da 

aprendizaxe dos alumnos nesta etapa educativa será, pois, continua e integradora, aínda 

que diferenciada segundo as áreas e materias do currículo. 

-Formativa, cualitativa e contextualizada. A avaliación estará vinculada ao seu ámbito e 

a un proceso concreto de ensino e aprendizaxe. 

 

10. OBRAS DE LECTURA 

Será obrigatoria a lectura dun libro por trimestre que o alumnado coñecerá ao comezo 

do mesmo. 

Propónense, entre outras, as seguintes obras como lecturas voluntarias: 

LINDO, E.Coitado Manolito.Ed. Alfaguara.Obradoiro. 

AN ALFAYA. O Caderno Azul.Ed. Xerais. 

CARIDE, R. Perigo Vexetal. Ed. Xerais. 

DAHL, R. As bruxas. Ed. Xerais. 

P. DOCAMPO, X. O misterio das badaladas. Ed. Vía Láctea 

DAHL, R.Matilda. Ed. Alfaguara. Obradoiro. Serie azul. 

HARGUINDEY, H. e BARRIO, M.Contos populares galegos. Ed. Galaxia. Col. Árbore. 

FRANK, A.Diario de Ana Frank.Ed. Kalandraka. 
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NEIRA VILAS, X. Memorias dun neno labrego. Ed. Galaxia. 

FARIÑA, ANXO.Os Megatoxos e os Templarios da Luz. Ed. A Nosa Terra. 

FARIÑA, ANXO. Os Megatoxos e o aprendiz de druída.Ed. A Nosa Terra. 

FARIÑA, ANXO. Os Megatoxos e a espada esmeralda.Ed. A Nosa Terra. 

ROALD DAHL. A fábrica de Chocolate.Ed. Xerais. 

ANXELA LOUREIRO. Laia a nena da illa.Ed. Xerais. 

FINA CASALDERREY. Prohibido casar papá. Ed. Galaxia 

RAMÓN CARREDANO COBAS. Unha branca de cobre para Martiño. Ed. Xerais. 

AGUSTÍN FDEZ. PAZ. As flores radioactivas.Ed. Xerais. 

R. CARIDE. A ameaza na Antártida.Ed. Xerais. 

CONAN DOYLE, A.Sherlock Holmes, detective. Ed. Xerais. Colección Xabarín. 

CARREIRO, P.A retirada de Sir John Moore. Ed. Xerais. Colección Cómics. 

GARCÍA TEIJEIRO, A. Na fogueira dos versos. Ed. Xerais. Colección Merlín. 

ALONSO, F. Poetízate. Ed. Xerais. Colección Fóra de Xogo. 

LINDO, E. Manolito ten un Segredo. Ed. Alfaguara.Obradoiro 

FERNÁNDEZ PAZ, A.Raio Veloz. Ed. Planeta Oxford 

RIVAS, M.Bala Perdida. Ed. Alfaguara. Obradoiro 

AGUSTÍN FDEZ. PAZ, Lúa de Senegal. Col. Merlín, Ed Xerais 

CAMPO MARICA, E Xoel aprendeu a voar. Ed. Obradoiro 

X. H. RIVADULLA CORCÓN, A balada de Roi Nemiña. Ed.Sotelo Blanco 

BREOGÁN RIVEIRO, Tonecho de Rebordechao.Col. Árbore, Galaxia 

ENRIQUE SÁNCHEZ, O gol imposible. Ed. Rodeira 

FINA CASALDERREY, A lagoa das nenas mudas. Col. Sopa de Libros, Xerais 

MARÍA RAIMÓNDEZ, Usha. Ed. Xerais 

STEVENSON, A illa do Tesouro. Col. Xabarín de Ouro, Ed. Xerais. 
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MANUEL LOURENZO GONZÁLEZ, Tanis I,o Mocos. Col. Merlín. Ed. Xerais. 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE, A malvada María Xosé. Ed. Xerais. 

XOSÉ ANTONIO NEIRA CRUZ, Gatos e leóns. Ed. Oxford 

XOSÉ MIRANDA, Pel de lobo. Col. Fóra de Xogo. Ed. Xerais 

XELIS DE TORO, The corunna boats. Ed.Xerais 

ELENA GALLEGO, Dragal I, A herdanza do dragón. Col. Fóra de Xogo, Xerais 

JORDI SIERRA I FABRA,Kafka e a boneca viaxeira. Col.Árbore. Ed.Galaxia 

CALVEIRO, M. Palabras de auga.Ed. Xerais. Colección Merlín. 

 


