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1. OBXECTIVOS 

-Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito, da forma máis axeitada á situación 
comunicativa. 

- Utilizar a lingua galega oralmente e por escrito para elaborar todo tipo de producións 
(argumentacións, exposicións, planificación de tarefas, instrucións, etc.) atendendo ás 
súas diferentes estruturas formais. 

-Interpretar e analizar textos dos medios de comunicación, sobre todo noticias, crónicas 
e reportaxes, atendendo ao lugar que ocupan na estrutura do xornal, tanto en formato 
papel como dixital. 

-Comprender e elaborar textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de 
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carácter instrutivo e expositivo, incluídos webs educativos, información de enciclopedias 
en diversos soportes. 

-Coñecer as principais etapas da historia externa da lingua. 

-Entender a realidade sociolingüística de Galicia asimilando os conceptos de bilingüismo 
e diglosia e recoñecendo as interferencias lingüísticas. 

-Coñecer a lexislación esencial referida ao uso e aplicación da lingua galega. 

-Coñecer e valorar as variedades xeográficas da lingua galega. 

-Recoñecer e utilizar de maneira reflexiva os nexos e conectores textuais máis comúns, 
en particular os espaciais e os de oposición e contraste. 

-Coñecer o vocabulario básico relacionado coas relacións sociais. 

-Substituír palabras polos sinónimos ou antónimos adecuados ao contexto. 

-Utilizar produtivamente os dicionarios especializados. 

-Recoñecer semántica, formal e sintacticamente as clases de palabras e coñecer os seus 
aspectos morfolóxicos máis precisos para a mellora da comprensión e produción de 
textos. 

-Identificar a estrutura das palabras flexivas, especialmente substantivos e verbos. 

-Identificar os distintos elementos sintácticos da frase e recoñecer a súa función. 

-Coñecer e aplicar con corrección as regras básicas de acentuación e as específicas da 
acentuación diacrítica. 

-Coñecer e aplicar con corrección as normas básicas de puntuación de textos. 

-Aplicar con corrección as normas ortográficas dos grupos consonánticos. 

-Recoñecer os principais recursos estilísticos da lírica, da narrativa e da dramática. 

-Comentar textos, establecendo unha relación entre a literatura e o contexto histórico e 
persoal do autor, de trobadores, poetas do século XIX e narradores e dramaturgos do 
século XX. 

 
2. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS 
A ELES. 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 
 
• B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informa-

cións de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunica-
ción audiovisual. 
o B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas princi-

pais e os datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación 
(crónicas, reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e resumos. 
 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de 

textos orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación au-
diovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

 LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de 
comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 
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• B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito 

social e educativo. 
o B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos rele-

vantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo. 
 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevan-

tes en textos orais do ámbito social e educativo. 
 LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendi-

zaxe con progresiva autonomía. 
 

• B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, coope-
ración e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do profeso-
rado ou do alumnado. 
o B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas 

da actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 
 LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunica-

ción oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e reco-
ñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, 
ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe 
non verbal. 

 
• B1.4. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de co-

municación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas 
o B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comuni-

cación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e men-
saxes discriminatorias implícitas. 
 LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e cró-
nicas. 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de co-
municación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopa-
das. 

 LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan im-
plícitos prexuízos e discriminacións. 

 
• B1.5. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética e prosodia correcta e 

cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
o B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar 

unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
 LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os 

erros nas producións orais propias e alleas e propón solución para melloralas. 
 LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia galega. 
 LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na súa prác-

tica habitual. 
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• B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situa-

ción e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
o B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e 

á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
 LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á si-

tuación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e co-
rrección. 

 LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respec-
tando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pro-
nome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do 
galego (fraseoloxía adecuada). 

 LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
 

• B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 
o B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar ex-

posicións orais planificadas. 
 LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 

relevantes e incorporalos ás súas producións. 
 LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atrac-

tivas visualmente. 
 

• B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese 
para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
o B1.8. Participar activamente en situacións propias do ámbito educativo e de inte-

rese para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 
 LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás 

regras de interacción e ás opinións alleas. 
 LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa mo-

deradora nos debates e coloquios. 
 LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha 

obra de lectura. 
 

• B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar 
en público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 
o B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 
 LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 

informais breves. 
 LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presenta-

ción, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emo-
cións ao falar en público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

 LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prác-
ticas orais da lingua. 



5 

 LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 
 LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 

castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de 
evitalos. 

 
• B1.10. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben or-

ganizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 
o B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou 

máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 
 LGB1.10.1. Participa en conversas informais nas que intercambia información e 

expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que impli-
que solicitar unha información ou un servizo. 

 LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas 
ao destinatario e á situación comunicativa. 

 LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontá-
neos. 

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 
 
• B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 

comprensiva: esquemas, resumos, etc. 
o B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión. 
 LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que 

estruturan visualmente as ideas. 
 LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza 

a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 
 LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación 

existente entre elas. 
 LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función 

do contexto. 
 LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das 

mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 
audiovisuais e buscadores de internet. 

 LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos pro-
pios, antes e despois da lectura. 

 
• B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das rela-

cións sociais en ámbitos  próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas 
persoais, avisos e solicitudes. 

o B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 
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 LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos pro-
pios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solici-
tudes. 

 LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permi-
ten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

 LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de xogos, co-
rrespondencia escolar. 

 
• B2.3. Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos 

medios de comunicación (noticias). 
o B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos 

medios de comunicación (noticias). 
 LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación 

(noticias). 
 LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de co-

municación: portadas e titulares. 
 

• B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da 
vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, diciona-
rios, glosarios e enciclopedias. 
o B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida 

educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, diciona-
rios, glosarios e enciclopedias. 
 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especial-

mente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias. 

 LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que 
se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curri-
culares. 

 
• B2.5. Uso, progresivamente autónomo, das bibliotecas e das TIC para seleccionar in-

formación. 
o B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fon-

tes e integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua. 
 LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de in-

formación e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e es-
critos. 

 LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión 
dixital. 

 LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas di-
xitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

 
• B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura para identificar usos lingüísticos discri-

minatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as 
ideas respectando as ideas dos demais. 
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o B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar 
usos lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e 
respecto ás mensaxes expresadas. 
 LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos lingüísticos 

discriminatorios. 
 LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos 

parciais ou globais dun texto. 
 LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto. 
 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

 
• B2.7. Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comu-

nicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro 
de voz. 
o B2.7. Ler en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comu-

nicativa e á súa función. 
 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta 

os signos de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 
 LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. 

 
• B2.8. Planificación e revisión do escrito en función da situación comunicativa (tema, 

fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión 
e corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. 
o B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas 
do texto. 
 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estruturar o texto. 
 LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. 
 LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do 

texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 
 LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización 

oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das 
ideas expresadas) 

 LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras ortográficas e 
morfolóxicas. 

 LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 
programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 

 LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: 
ilustracións e gráficos. 

 
• B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 
o B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das rela-

cións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 
 LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, 

cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 
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• B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de co-
municación (noticias). 
o B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de co-

municación a partir dun modelo (noticias). 
 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios 

de comunicación a partir dun modelo (noticias). 
 

• B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: cues-
tionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das 
materias curriculares. 
o B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestio-

narios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das 
materias curriculares. 
 LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre 
contidos das materias curriculares. 

 
• B2.12. Produción e síntese, en formato papel ou dixital, de textos de distinta tipoloxía, 

fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
o B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía, 

fundamentalmente, narracións e descricións. 
 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a 

partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 
 LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto 

resumido. 
 B2.13. Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para 

a textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 
 B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores 

de texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos. 
 LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textua-
lizar e revisar e mellorar os escritos. 

 
• B2.14. Valoración da escritura como fonte de aprendizaxe e como forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 
o B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como una forma de comu-

nicar experiencias, ideas e coñecementos propios. 
 LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunica-

ción social fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmi-
tir coñecementos. 

 
 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 
 
• B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, 

con incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 
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o B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía 
e vocabulario traballado na aula. 
 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade 

nun rexistro axeitado á situación comunicativa. 
 

• B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferen-
cias. 
o B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 
 LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua 

galega. 
 

• B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, 
especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. 
o B3.3. Usar eficazmente os diccionarios ou calquera outra fonte de consulta, en pa-

pel ou en soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendi-
zaxe autónoma. 
 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en 

dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 
 
• B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos 

orais e escritos, propios e alleos. 
o B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 
 LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira 

adecuada e correcta atendendo ás normas. 
 
• B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
o B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
 LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 
 LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográ-

fica dos textos. 
 
• B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 
o B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 
 LGB3.6.1. Analiza e usa correctamente a puntuación para a cohesión textual. 

 
• B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 

morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. 
o B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización mor-

folóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 
 LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas verbais na 

comprensión e produción de textos orais e escritos. 
 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con fle-

xibilidade e creatividade. 
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• B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, 
de oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticais como léxicos. 
o B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así 

como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 
 LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, 

contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna 
que lle proporcionan cohesión a un texto. 

 LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. 
 
• B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 
o B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escri-

tos, cun estilo cohesionado e correcto. 
 LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e co-

rrecta atendendo aos compoñentes sintácticos. 
 
• B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso. 
o B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoa-

valiación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
 LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a 

partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 
 
• B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, car-

teis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curri-
culares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos trans-
versais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 
o B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, car-

teis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elemen-
tos transversais e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 
 LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folle-

tos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereo-
tipos lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 
• B3.12. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 
o B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a producción de 
textos. 
 LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar 
a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 
 
• B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de iden-

tidade dun pobo. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humani-
dade. A lusofonía. 
o B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identi-

dade dun pobo. Apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 
 LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os sabe-

res e como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a 
través da identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes contex-
tos. 

 LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e 
aplica estes conceptos ao caso galego. 

 LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa existencia 
como un elemento de riqueza cultural. 

 LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da 
emigración. 

 LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona 
e coñece os territorios que a integran. 

 LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música 
e xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con 
outros similares da lusofonía. 

 
• B4.2. Situación sociolingüística do galego. 
o B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á pre-

senza da lingua galega no contorno. 
 LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do 

seu contorno (concello e comarca), compáraa coa situación doutros contextos 
e analiza as diferenzas. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 
 
• B4.3. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao pro-

ceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos 
cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquece-
mento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 
o B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo, adqui-

rir vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua galega. 
 LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 
 LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de con-

tribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 
 
• B4.4. Situación legal das linguas do Estado español. 
o B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 
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 LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promo-
ción no ámbito educativo e local. 

 
• B4.5. Prexuízos lingüísticos. 
o B4.5. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación 

a eles. 
 LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de prexuízos 

de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na súa práctica lingüística 
e na do seu contorno. 

 
• B4.6. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua 

estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valora-
ción da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 
o B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos 

da variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así 
como apreciar a variante diatópica propia. 
 LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. 
 LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos propios da 

xerga estudantil. 
 LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa 

como variante unificadora. 
 LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos 

propios da súa zona. 
 
 
Bloque 5. Educación literaria 
 
• B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 

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

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sen-
tido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos 
elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso 
estético da linguaxe. 
 LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; ex-

pón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e rela-
ciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

 LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o 
punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

 
• B5.2. Lectura expresiva e comprensiva e audición de poemas recitados ou cantados; 

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 
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o B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou 
cantados, determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os princi-
pais recursos estilísticos. 
 LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recita-

dos ou cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo 
os principais recursos estilísticos. 

 
• B5.3. Lectura expresiva e comprensiva de textos narrativos breves e localización e 

descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 
o B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e 

describindo os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 
 LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza 

e describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, 
tempo, espazo e personaxes principais. 

 
• B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñece-

mento dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 
o B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 
 LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e reco-

ñece os compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 
 
• B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sina-

lando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
o B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 

as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
 LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 
 LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes 

subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma for-
mais. 

 
• B5.6. Análise de textos literarios, de maneira guiada, identificación dos trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
o B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxé-

neros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 
 
• B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos litera-

rios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
o B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos 

literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 
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• B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe cinema-

tográfica. 
o B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinemato-

gráfica. 
 LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da linguaxe ci-

nematográfica. 
 LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cinematográfica 

nunha ou varias secuencias fílmicas. 
 
• B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axeitada destes. 
o B5.9. Servirse, seguindo unas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofre-

cen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos e cita axei-
tada destes. 
 LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos 

que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a realización de traballos 
e cita axeitada destes. 

 
 

     3. TEMPORALIZACIÓN 

 

 A temporalización dos estándares correspóndese coa distribución das unidades 
didácticas do libro de texto elixido. A seguir especificamos cada unha das unidades 
didácticas e o tempo en que se pretenderá traballar cada unha delas. Tendo sempre en 
conta que a materia de lingua é progresiva e todos os contidos refórzanse ao longo de 
todo o curso. 

 

 Dividimos as 12 unidades do libro nos tres trimestres: 

 Unidades 1 á 4 no primeiro trimestre. 

 Unidades 5 á 8 no segundo trimestre 

 Unidades 9 á 12 no terceiro trimestre 
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     4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

 Os estándares que a seguir se clasifican como fundamentais é porque 
consideramos que o alumnado ten que acadalos a un nivel básico para superar a materia. 

 Os restantes estándares están marcados como secundarios non porque a súa 
importancia sexa menor senón porque debido á súa complexidade son estándares en 
progreso que non se consideran básicos para superar a materia neste nivel. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSE-

CUCIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar  

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comu-
nicativa de textos orais de carácter informativo propios dos medios 
de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais). 

FUNDAMENTAL 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos me-
dios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e da-
tos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de 
aprendizaxe con progresiva autonomía. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na quenda que lle corresponde, respecta 
as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe discriminatoria). 

SECUNDARIO 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoa-
ción, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos trazos máis 
característicos da linguaxe non verbal. 

SECUNDARIO 

LGB1.4.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica 
a intención comunicativa de programas de carácter informativo: no-
ticias, reportaxes e crónicas. 

SECUNDARIO 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes me-
dios de comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias 
e diferenzas atopadas. 

SECUNDARIO 

LGB1.4.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, re-
coñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solu-
cións para melloralas. 

SECUNDARIO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSE-
CUCIÓN 

LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poi-
dan asociar á pronuncia galega. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.3. Asume, se a posúe, a variante dialectal propia e utilízaa na 
súa práctica habitual. 

SECUNDARIO 

LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, ade-
cuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con cohe-
rencia, cohesión e corrección. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.6.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a co-
locación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia 
das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo). 

SECUNDARIO 

LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións 
propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

SECUNDARIO 

LGB1.6.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico 
e variado. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccio-
nar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras 
e atractivas visualmente. 

FUDAMENTAL 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con 
respecto ás regras de interacción e ás opinións alleas. 

SECUNDARIO 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da 
persoa moderadora nos debates e coloquios. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión so-
bre unha obra de lectura. 

SECUNDARIO 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións 
formais ou informais breves. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a 
presentación, a posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta au-
tocontrol das emocións ao falar en público e diríxese ao auditorio con 
autoconfianza e seguridade. 

SECUNDARIO 

LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel for-
mal nas prácticas orais da lingua. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.4. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. SECUNDARIO 

LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, po-
breza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e 
trata, progresivamente, de evitalos. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia in-
formación e expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos e 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas. 

FUNDAMENTAL 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSE-
CUCIÓN 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá 
que implique solicitar unha información ou un servizo. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía 
axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

FUDAMENTAL 

LGB1.10.4. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e 
espontáneos. 

FUNDAMENTAL 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir  

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

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do con-
texto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contex-
tualizar as acepcións. 

FUNDAMENTAL 

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

SECUNDARIO 

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

SECUNDARIO 

LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñe-
cemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, 
xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet. 

SECUNDARIO 

LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñece-
mentos propios, antes e despois da lectura. 

SECUNDARIO 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de 
textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas per-
soais, avisos e solicitudes. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que 
lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.2.3. Comprende e interpreta normas de convivencia, regras de 
xogos, correspondencia escolar. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de co-
municación (noticias). 

FUNDAMENTAL 

LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos me-
dios de comunicación: portadas e titulares. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, 
especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicio-
narios, glosarios e enciclopedias. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de tex-
tos nos que se expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das 
distintas materias curriculares. 

SECUNDARIO 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fon-
tes de información e integra os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais e escritos. 

SECUNDARIO 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSE-
CUCIÓN 

LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en 
versión dixital. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bi-
bliotecas dixitais e é quen de solicitar libros e vídeos de xeito autó-
nomo. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.1. Detecta mensaxes que transmiten prexuízos e evita usos 
lingüísticos discriminatorios. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre 
aspectos parciais ou globais dun texto. 

SECUNDARIO 

LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun 
texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. FUNDAMENTAL 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados 
(interpreta os signos de puntuación) á situación comunicativa e á fun-
ción da mensaxe. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.7.2. Usa recursos audiovisuais para rexistrar a voz. SECUNDARIO 

LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenar as ideas e estru-
turar o texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo. SECUNDARIO 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión in-
terna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os co-
nectores). 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa orga-
nización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribu-
ción e ordenación das ideas expresadas) 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.5. Revisa e reescribe o texto con respecto polas regras orto-
gráficas e morfolóxicas. 

SECUNDARIO 

LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores 
de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e co-
rrectores. 

SECUNDARIO 

LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e pa-
ratextuais: ilustracións e gráficos. 

SECUNDARIO 

LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións perso-
ais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en fo-
ros. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios 
dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias). 

FUNDAMENTAL 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter 
educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e 
explicacións sobre contidos das materias curriculares. 

FUNDAMENTAL 
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LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta 
tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e des-
critivos. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafra-
sear o texto resumido. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesado-
res de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos, e 
correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos. 

SECUNDARIO 

LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de co-
municación social fundamental para comunicar experiencias e para 
adquirir e transmitir coñecementos. 

SECUNDARIO 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

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

SECUNDARIO 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios 
da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo 
tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de con-
sulta. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de 
maneira adecuada e correcta atendendo ás normas. 

SECUNDARIO 

LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxi-
cas da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.5.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical 
e ortográfica dos textos. 

SECUNDARIO 

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

SECUNDARIO 

LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos e formas ver-
bais na comprensión e produción de textos orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lin-
gua con flexibilidade e creatividade. 

SECUNDARIO 

LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, 
oposición, contraste, así como os mecanismos gramaticais e léxicos 
de referencia interna que lle proporcionan cohesión a un texto. 

SECUNDARIO 

LG3.8.2. Utiliza os elementos lingüísticos para a cohesión interna. SECUNDARIO 

LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira 
axeitada e correcta atendendo aos compoñentes sintácticos. 

SECUNDARIO 

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias 
e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións 
para a súa mellora. 

SECUNDARIO 
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LGB3.11.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multime-
dia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contex-
tual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha 
das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos tra-
ballados en calquera das outras. 

SECUNDARIO 

Bloque 4. Lingua e sociedade  

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos 
os saberes e como medio de relación interpersoal e de sinal de iden-
tidade dun pobo a través da identificación de elementos lingüísticos 
de noso en diferentes contextos. 

SECUNDARIO 

LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minori-
zadas e aplica estes conceptos ao caso galego. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.3. Coñece as linguas que se falan en España e valora a súa 
existencia como un elemento de riqueza cultural. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia 
por mor da emigración. 

SECUNDARIO 

LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comuni-
dade lusófona e coñece os territorios que a integran. 

SECUNDARIO 

LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición 
oral, música e xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa 
idade e compáraos con outros similares da lusofonía. 

SECUNDARIO 

LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do 
estudo do seu contorno (concello e comarca), compáraa coa situa-
ción doutros contextos e analiza as diferenzas. 

SECUNDARIO 

LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. FUNDAMENTAL 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito 
educativo. 

SECUNDARIO 

LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a impor-
tancia de contribuír individual e socialmente á normalización da lin-
gua galega. 

SECUNDARIO 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a 
súa promoción no ámbito educativo e local. 

SECUNDARIO 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza 
de prexuízos de carácter estético e socioeconómico cara ao galego na 
súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.6.1. Identifica e clasifica as variantes diafásicas do galego. SECUNDARIO 

LGB4.6.2. Analiza a súa práctica lingüística e identifica nela os trazos SECUNDARIO 
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propios da xerga estudantil. 

LGB4.6.3. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega 
e valóraa como variante unificadora. 

SECUNDARIO 

LGB4.6.4. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza 
os trazos propios da súa zona. 

FUNDAMENTAL 

Bloque 5. Educación literaria.  

LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio 
lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axei-
tada á idade e relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero li-
terario, o punto de vista empregado e o uso estético da linguaxe nos 
textos literarios. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poe-
mas recitados ou cantados, determina o tema principal, a estrutura 
xeral e pon de relevo os principais recursos estilísticos. 

SECUNDARIO 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos bre-
ves, localiza e describe os elementos estruturais e formais máis sa-
lientables: punto de vista, tempo, espazo e personaxes principais. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas tea-
trais e recoñece os compoñentes e procedementos que caracterizan 
os subxéneros. 

SECUNDARIO 

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, si-
nalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma for-
mais. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a 
diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto 
estruturais coma formais. 

SECUNDARIO 

LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os 
trazos dos subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

SECUNDARIO 

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñe-
cementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados 
na aula. 

SECUNDARIO 

LGLB5.8.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da lin-
guaxe cinematográfica. 

SECUNDARIO 

LGB5.8.2. Identifica e describe os principais trazos da linguaxe cine-
matográfica nunha ou varias secuencias fílmicas. 

SECUNDARIO 

LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos 
e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a re-
alización de traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 
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   5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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: 

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 y 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…) 

- Utilización adecuada dos materiais de aprendizaxe: novas tecnoloxías, libros de 
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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 nese exame ou proba. 

*O alumnado que sexa 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 inferior o alumno/-a deberá realizar unha 
recuperación de toda a avaliación correspondente. 

* 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. 
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   6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro de texto: Lingua e literatura 2º ESO. Anaya 

Libros de lectura: 

Será obrigatoria a lectura dun libro por trimestre. Esa lectura valorarase con 2 
puntos dentro dun dos exames da avaliación. 

O libro elixido para cada avaliación comunicarase ao inicio do trimestre. 

Propóñense, ademais, as seguintes obras como posibles lecturas voluntarias: 

DOCAMPO, X. O misterio das badaladas .Vía Láctea 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Cartas de Inverno. Editorial Xerais – Fóra de Xogo 

LEDICIA COSTAS Unha estrela no vento. Ed.Xerais 

FERNÁNDEZ PAZ, A. O raio veloz. Ed. Planeta Oxford. 

GARCÍA TEIJEIRO, A. Sempre quenta o sol.Alfaguara 

ALEIXANDRE, M. A expedición do Pacífico. Ed. Xerais. 

CABANA, D. X. As aventuras de Breogán Folgueira. Ed. Xerais. 

AGRA, A. O tesouro da lagoa de Reid’Is. Ed. Xerais. 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Tres pasos polo misterio. Ed. Xerais. 

MAYORAL, M. Tristes armas. Ed. Xerais 

CALVO, T. O xabaril branco. Ed. Ir Indo 

CASALDERREY, F. Asústate Merche. Ed. Xerais 

MORENO, M.V. Anagnórise. Ed. Galaxia. 

RUÍZ ZAFÓN, C. As luces de setembro. Ed. Rodeira 

RUÍZ ZAFÓN, C. O príncipe da brétema. Ed. Rodeira 

CASAL, C. Nunha praza calquera. Ed. Sotelo Blanco 

BARREIRO LIZ, X. A. A pantasma telefónica. Ed. Baía 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Rapazas. Ed. Xerais 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Contos por palabras. Ed. Xerais 

SOLAR MARÍA, As meigas de Lupa. Ed. Xerais 

KÜNH-BODE, H. Teatro para contistas. Ed. Baia 

PEREIRA, M. Contos para Manuela. Ed. Alfaguara. 
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FARIAS, X.Á sombra do mestre. Ed. Alfaguara. 

FARIAS, X. A chave da Atlántida. Ed.Xerais 

GEORG MACDONALD, A chave de ouro. Ed.Galaxia 

NEIRA VILAS, X. Memorias dun neno labrego. Edicións. do Castro 

MOSTEIRO CARLOS, Manual de instucións para querer a Irene. Ed.Galaxia 

JAUREGUIZAR, A coroa de Napoleón. Ed. Xerais 

DOCAMPO, X. P. Cando petan na porta pola noite. Ed. Xerais. 

ELENA GALLEGO, Dragal II , A metamorfose do dragón. Col. Fóra de Xogo, Xerais 

ELENA GALLEGO, Dragal III , A fraternidade do dragón. Col. Fóra de Xogo, Xerais 

JOSÉ M.de VASCONCELOS, A miña planta de laranxa lima 

PACO MARTÍN, Das cousas de Ramón Lamote. SM 

PACO MARTÍN, Das novas cousas de Ramón Lamote. Galaxia 

GÓMEZ OJEA, C. O dicionario de Carola Edebé 

CASTRO,F. O ceo dos afogados. Ed. Xerais.DOCAMPO, X. A casa da luz. Ed. Xerais. 

DOCAMPO, X. O pazo baleiro .Ed. Anaya 

DOCAMPO, X. O misterio das badaladas.Vía Láctea 

FERNÁNDEZ PAZ, A.Trece anos de branca. Ed. Edebé-Rodeira. 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Unha lúa na fiestra. Ed. Galaxia. Colección Árbore. 

FERNÁNDEZ PAZ, A. Amor dos quince anos, Marilyn. Ed. Xerais. 

 

. Tamén utilizaremos páxinas webs relacionadas cos contidos tratados neste nivel. 


