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1.OBXECTIVOS 

  
Os obxectivos deste 3º curso de Educación Secundaria Obrigatoria pretenden que o alumnado dea 
un paso adiante nas competencias lingüísticas adquiridas nos dous cursos anteriores. Á correcta 
percepción das situacións comunicativas e a maneira de conducirse adecuadamente nelas, cómpre 
engadir un dominio cada vez máis especializado do léxico e dos recursos morfosintácticos que lles 
permitan a comprensión e a construción de textos, orais e escritos, propios do nivel educativo en 
que se desenvolven. 
  
Neste curso vaise fomentar que o alumnado adquira a súa propia opinión acerca de aspectos da vida 
social e política, procurando que manteña sempre o respecto polas opinións contrarias. As análises 
críticas do que se escoita e do que se le serán un instrumento moi útil para conseguilo. Ao mesmo 
tempo, cómpre incorporar novos recursos lingüísticos e perfeccionar os que xa se teñen para 
expresar dunha maneira ordenada, coherente e persuasiva as propias ideas. 
Resumir, ampliar, comparar, parafrasear e esquematizar textos amplos e complexos, serán 
ferramentas imprescindibles para aprehender os novos coñecementos e crear unha noción propia 
sobre eles que permita integralos e facer novas propostas creativas. 
  
O enfoque das clases será fundamentalmente comunicativo, facéndolles ver aos alumnos e alumnas 
a inmediata repercusión práctica do que aprenden, de tal xeito que entendan que as súas propias 
necesidades do día a día poidan converterse no motor da clase. Procurarase favorecer o traballo en 
grupo, as postas en común, os debates, estratexias coas que se pretende conseguir que eles teñan un 
papel moi activo, compaxinando a esixencia do traballo individual coa responsabilidade e 
cooperación do traballo en grupo e desenvolvendo decisivamente as competencias de autonomía e 
corresponsabilidade, a competencia cidadá e a de aprender a aprender. 
  
É un obxectivo primordial deste curso e, en xeral, de toda a etapa, que os alumnos e alumnas acaden 
en galego a fluidez necesaria en todas as destrezas lingüísticas e teñan coa lingua galega unha 
relación de afecto, respecto e coidado, partindo do coñecemento do que é e o que significa para eles 
individualemente e para a comunidade galega colectivamente. 
  

2.CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E PERFÍS COMPETENCIAIS 

IMPLICADOS 

A selección de contidos, estándares de aprendizaxe e o desenvolvemento das competencias clave 
deste curso están deseñados para que, ao remate, os alumnos e alumnas acaden a madurez cognitiva 
necesaria para afrontar o derradeiro curso da educación secundaria, este xa cun deseño encamiñado 
a superar a reválida de fin de etapa. 
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. As propostas desta programación deixan aberta a posibilidade de incorporar 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 que garantice o desenvolvemento 
satisfactorio das competencias clave. En todo momento quérese alentar aos alumnos e alumnas a 
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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 análise crítica de textos orais dos medios de comunicación: 

entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes. 

o    Comprende o sentido fundamental dos textos orais dos medios de 

comunicación e analiza criticamente a súa intención comunicativa e a estrutura 

formal. 

o    Expresa dunha forma xerarquizada a idea principal e as ideas secundarias en 

resumos e esquemas. 

 CCL 

•�������� Comprensión de textos orais prescritivos do ámbito académico adecuados ao seu 

nivel: presentación e instrucións para a realización dunha tarefa. 

o    Entende e segue as instrucións das tarefas encomendadas con dilixencia, orde, 

atención, limpeza das tarefas encomendadas. 

 CCL, CAA 

•�������� Comprensión de textos orais expositivos e argumentativos propios do nivel 

académico do alumnado. 

o    Comprende o sentido global dos textos expositivos e argumentativos orais e 

sabe extraer as ideas principais e secundarias. 

 CCL, CAA 

•�������� Desenvolvemento de actividades de escoita activa, respectuosa e colaborativa en 

exposicións e postas en común para a realización de traballos en grupo. 

o    Atende e entende os textos orais en forma de presentacións, debates, mesas 

redondas xurdidos dos traballos individuais e colectivos. 

o    Recoñece os procedementos lingüísticos formais para intervir e expresar 

opinións e dúbidas. 

 CCL, CAA, CSC 
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•�������� Análise crítica de mensaxes orais: identificación de usos lingüísticos 

discriminatorios. 

o    Detecta a intención discriminatoria de certos usos lingüísticos e rexeita o seu 

uso. 

o    Compara os diferentes tratamentos da mesma noticia en distintos medios de 

comunicación e extrae conclusións sobre a intención comunicativa que hai detrás de 

certos enfoques e expresións lingüísticas. 

 CCL, CAA, CSC 

•�������� Valoración da corrección fonética e prosódica das mensaxes orais, así como da 

adecuación do ton e da coherencia entre o que se di e como se di. 

o    Valora a corrección lingüística e os elementos non verbais da comunicación 

oral e a súa adecuación ao contexto educativo. 

 CCL, CSC 

  
Falar 

•�������� Coñecemento e uso das estratexias necesarias para intervencións orais 

planificadas con corrección, adecuación e coherencia sobre temas académicos con axuda das 

TIC. 

o    Elabora guións que articulen unha exposición ou argumentación oral dunha 

maneira ordenada e coherente. 

o    Respecta a fonética galega e utiliza un rexistro axeitado cun léxico e unha 

morfosintaxe rica . 

o    Evita repeticións excesivas de conectores e apoios propios da lingua oral 

informal. 

o    Utiliza as TIC como apoio eficaz das súas intervencións orais planificadas. 

 CCL, CAA, CSC, CD, CSIEE 

•�������� Participación activa en postas en común no ámbito académico: preguntar, 

intervir gardando a vez, responder con corrección e respecto polo interlocutor. 

o    Mostra o seu respecto polos interlocutores e as opinións diversas. 

o    Modula o seu discurso, como resultado da interacción cos outros 

interlocutores. 

 CCL, CAA, CSC 



5 

•�������� Utilización dos recursos paraverbais e xestuais da comunicación oral. 

o    Coñece e pon en práctica os recursos paraverbais e xestuais da comunicación 

oral para unha maior efectividade comunicativa. 

 CCL, CAA, CSC 

•�������� Aposta polo diálogo como un medio de cooperación social e de prevención de 

conflitos. Desenvolvemento de habilidades de comunicación asertiva. 

o    Valora o diálogo e pon en práctica as técnicas de comunicación asertiva para 

a prevención e solución de conflitos. 

 CCL, CAA, CSC, CSIEE 

•�������� Interese en producir textos adecuados, coherentes e respectuosos correctos 

foneticamente. 

o    Mostra interese en correxirse co obxecto de lograr textos orais adecuados, 

coherentes e correctos. 

 CCL, CAA 

•�������� Valoración da importancia de saber expresarse con corrección e fluidez en lingua 

galega. 

o    Valora a importancia de falar con correción e fluidez para o desenvolvemento 

persoal e de facelo en galego. 

 CCL, CAA, CSC 

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

•�������� Comprensión de textos escritos prescritivos e propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: recibos, avisos e notificacións oficiais, regulamentos, reclamacións. 

1.      Comprende e interpreta adecuadamente no seu contexto textos escritos 
prescritivos e propios da vida cotiá e das relacións sociais: recibos, avisos e 
notificacións oficiais, regulamentos, reclamacións. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Comprensión de textos escritos referidos á actualidade dos medios de 

comunicación distinguindo entre xéneros de información e de opinión: noticias, entrevistas, 

crónicas, reportaxes, artigos de opinión. 

1.      Comprende e interpreta textos escritos referidos á actualidade dos medios de 
comunicación. 
2.      Distingue entre xéneros de información e de opinión e relaciónaos cos 
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conceptos de obxectividade e subxectividade: noticias, entrevistas, crónicas, 
reportaxes, artigos de opinión. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Análise crítica de mensaxes escritas: identificación de usos lingüísticos 

discriminatorios. 

1.      Detecta usos lingüísticos discriminatorios. 
2.      Expresa as súas opinións evitando usos lingüísticos discriminatorios. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Comprensión de textos escritos expositivos propios do nivel académico do 

alumnado en libros de texto, libros e webs divulgativas, dicionarios, enciclopedias. 

1.      Comprende o sentido global e interpreta a intención comunicativa de textos 
escritos expositivos propios do nivel académico 
2.      Sabe extraer as ideas fundamentais e realizar esquemas e mapas conceptuais 
onde presente a información xerarquizada. 
3.      Sabe explicar de maneira lóxica a información que aparece presentada en 
esquemas, gráficos e mapas conceptuais. 

1.      CCL, CAA 
•�������� Utilización cada vez máis autónoma da biblioteca e dos recursos educativos en 

rede. 

1.      Entende o sistema de organización da biblioteca e sabe buscar información a 
partir dos seus recursos: libros, ordenadores, enciclopedias, catálogo de fondos. 

1.      CCL, CAA, CSIEE 
•�������� Lectura expresiva de diversos tipos de textos con especial atención a mellorar a 

fluidez lectora tendo en conta as pausas e a entoación que dea sentido ao texto e con coidado 

da fonética. 

1.      Le en voz alta de maneira fluída, correcta desde o punto de vista lingüístico 
textos de diversos tipos. 
2.      Le con expresividade de acordo coa intención do texto. 

1.      CCL 
  
Escribir 

1.      Elaborar textos escritos propios da vida cotiá relacionados coa integración do alumno 
na vida pública: correos electrónicos solicitando información, reclamacións, instancias, CV. 

1.      Fai textos formais, en soporte escrito e dixital, adecuados para os diversos 
requerimentos da vida pública e académica: instancias, correos electrónicos, 
reclamacións, instancias, CV. 

1.      CCL, CAA, CSC, CD 
2.      Elaborar textos escritos referidos á actualidade propios dos medios de comunicación: 
noticia, crónica, entrevista, artigo de opinión. 

1.      Produce textos escritos referidos á actualidade propios dos medios de 
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comunicación, en soporte dixital ou en papel: noticia, crónica, entrevista, artigo de 
opinión. 

1.      CCL, CAA, CSC, CD 
3.      Elaboración de textos escritos expositivos e descritivos propios do nivel académico do 
alumnado. 

1.      Busca información, selecciónaa e dálle forma unitaria para a súa exposición, 
con axuda ou non das TIC. 
2.      Produce textos claros e dotados de coherencia e unidade. 

1.      CCL, CAA, CSC, CD 
4.      Elaboración de escritos auxiliares para o estudo: análises e ampliacións, resumos, 
esquemas. 

1.      Válese das ferramentas habituais das técnicas de estudo para organizar e 
familiarizarse coa información académica. 

1.      CCL, CAA 
5.      Elaboración de textos narrativos e descritivos. 

1.      Escribe os seus propios textos narrativos e descritivos, cunha precisión e 
complexidade acorde co seu nivel. 

1.      CCL, CAA 
6.      Traballar cos procedementos de produción de textos escritos procurando que o 
alumnado de familiarice con eles e acabe mecanizándoos na súa produción textual: 
planificación, organización, redacción e revisión tendo en conta que sexan adecuados á 
finalidade que perseguen. 

1.      Aplica os procedementos de produción de textos escritos: planificación, 
organización, redacción e revisión, buscando sempre unha maior perfección e 
complexidade nos seus escritos. 

1.      CCL, CAA 
7.      Uso das TIC para elaborar textos escritos aproveitando as vantaxes dos procesadores 
de texto. 

1.      Utiliza as TIC para buscar, organizar, gardar, corrixir e presentar as súas 
producións escritas. 

1.      CCL, CAA, CD 
  
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.      Revisión da adecuación e corrección lingüística de textos propios e alleos. 
1.      Ten o hábito de reler criticamente as súas producións textuais e as dos seus 
compañeiros co obxecto de axustar a súa adecuación á intención e contexto 
comunicativo lingüística. 

1.      CCL, CAA 
2.      Recoñecemento e uso reflexivo dos mecanismos de cohesión: pronomes, deícticos, 
adverbios, concordancia gramatical, sinónimos, hiperhónimos, nexos e conectores textuais 
(presentativos, secuenciadores, de adición). 
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1.      Coñece as regras básicas de cohesión textual e aplícaas nos seus textos. 
1.      CCL, CAA 

3.      Familiarización coa estrutura do texto e a propiedade de coherencia na sucesión de 
parágrafos e a vinculación entre unidade e progresión temática a través de textos traballados 
na clase e feitos polos propios alumnos e alumnas. 

1.      Coñece as regras básicas de coherencia textual e aplícaas nos seus textos. 
1.      CCL, CAA 

4.      Recoñecemento dos procedementos de formación de palabras (derivación e 
composición). 

1.      Recoñece e explica os procedementos de formación de palabras. 
2.      Crea palabras novas mediante os procesos de formación de palabras. 

1.      CCL, CAA 
5.      Diferenciación entre funcións sintácticas e unidades que as desempeñan nos textos que 
len ou producen. 

1.      Recoñece e explica as función sintácticas nun texto e diferencia as unidades 
que as desempeñan. 

1.      CCL 
6.      Uso dun léxico apropiado as novas necesidades expresivas partindo de textos sobre os 
que se traballe na clase (incrementando por unha parte o léxico culto e técnico, e afianzando 
e ampliando o léxico patrimonial no que se inclúa a fraseoloxía). 

1.      Seleciona o léxico apropiado ás necesidades do contexto comunicativo, 
diferenciando entre os diferentes niveis e rexistros que predominan en cada contexto. 

1.      CCL, CSC 
7.      Identificación da estrutura dun texto e aqueles mecanismos que dotan de unidade as 
diferentes partes: uso reflexivo da puntuación e os conectores textuais; recoñecemento da 
súa importancia na cohesión e coherencia dos textos. 

1.      Identifica a estrutura dun texto e produce textos ben estruturados, 
cohesionados e coherentes. 

1.      CCL 
8.      Reflexión sobre algúns aspectos básicos da fonética e a prosodia galega e a súa 
relación coa ortografía e as regras de puntuación, de cara a mellorar a produción de textos 
orais e escritos. 

1.      Coñece a fonética galega e úsaa correctamente, valéndose dela para mellorar 
as súas producións orais e escritas. 

1.      CCL, CAA 
9.      Recoñecemento e identificación das diferentes categorías gramaticais. Explicación das 
súas particularidades morfolóxicas e funcións dentro das oracións. 

1.      Identifica e explica os usos e alores das diferentes categorías gramaticais. 
1.      CCL 

10.  Uso de estratexias de autocorrección e autoavaliación axudándose de dicionarios, 
gramáticas, correctores lingüísticos, etc. 

1.      Usa de maneira autónoma todos aqueles recursos dispoñibles en formato papel 
ou dixital para corrixir os seus textos e resolver dúbidas. 
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1.      CCL, CAA 
11.  Relación entre os coñecementos adquiridos no funcionamento interno e externo da 
lingua galega coas linguas coas que teñen relación. 

1.      Relaciona o aprendido nas clases de lingua galega con aspectos semellantes 
ou diferentes das outras linguas que coñece. 

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

•�������� Coñececemento da diversidade lingüística na Península Ibérica e valoración do 

plurilingüismo como resultado da historia da humanidade e expresión da riqueza cultural. 

Relevancia do parentesco entre galego e portugués. 

1.      Valora a nosa lingua como elemento de identidade persoal e colectivo, 
portadora dunha tradición cultural importante no contexto occidental. Coñece o 
parentesco da lingua galega co portugués e valora as súas vantaxesde comunicación 
internacional. Expresa o que a lingua galega supón a nivel persoal e colectivo. 
2.      Coñece e respecta as outras linguas da Península Ibérica e compara o 
plurilingüísmo do Estado Español co doutros estados do mundo. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Coñecemento xeral da historia social da lingua galega ata o século XIX. 

1.      Coñece a evolución social do galego e valora a súa capacidade de 
supervivencia ao longo dos séculos en situacións moi desfavorables. Sabe explicar 
as causas da súa minorización social con respecto ao castelán. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Situación sociolingüística en Galicia introducindo conceptos como bilingüismo, 

diglosia, conflito lingüístico, contacto de linguas, interferencias e alternancia lingüística. 

Elaboración utilizando as TIC dun traballo en grupo sobre algún aspecto concreto da 

presenza de linguas no seu entorno. 

1.      Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia utilizando conceptos 
técnicos e apoiándose en datos obxectivos. 
2.      Analiza a situación da lingua galega no seu entorno social inmediato. 

1.      CCL, CSC, CD 
•�������� 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.      Valora a importancia do uso e defensa da lingua galega por parte das novas 
xeracións e contribúe con algunha iniciativa persoal ou colectiva de normalización. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Diferenciar, analizar e utilizar adecuadamente os distintos rexistros e niveis de 

lingua. 
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1.      Recoñece a variedade estándar e entende a súa utilidade e os contextos en que 
se fai necesario o seu uso. 
2.      Recoñece as diferentes variedades da lingua e respecta e aprecia a riqueza que 
supoñen na práctica lingüística. 

1.      CCL, CSC 
•�������� Elaboración de traballos de investigación e exposicións orais sobre distintos 

aspectos da historia social da lingua galega, confrontando etapas do pasado con situación 

actual. 

1.      Busca información en páxinas de divulgación na web, recollendo datos a 
través de enquisas e confrontando os resultados coas ideas previas que tiña acerca 
do pasado e presente da lingua galega e as ideas e expectativas que teñen os galegos 
acerca dela. 

1.      CCL, CSC, CAA, CD 
  
Bloque 5: Educación literaria: reflexionar sobre a dimensión estética da lingua e crear textos 
literarios 

•�������� Lectura individualmente obras seleccionadas de diferentes xéneros literarios, 

tentando que algunha delas teña que ver co periodo histórico entre a formación da lingua 

galega e o século XIX. 

o    Le autonomamente obras literarias e extrae delas información histórica e 

social que pon en relación coas épocas históricas que estudamos na clase. 

o    Recoñece as características estruturais e retóricas que caracterizan os 

diferentes xéneros literarios. 

 CCL, CAA, CCEC 

•�������� Lectura en común fragmentos de obras literarias (cantigas medievais, cantigas e 

narracións populares, obras do Rexurdimento), incidindo na lectura expresiva con especial 

atención ás súas características temáticas e formais. 

o    Le expresivamente textos literarios: poéticos, dramáticos e narrativos. 

 CCL, CCEC 

  
•�������� Comprensión e explicación do significado dunha lectura literaria (lírica, 

narrativa ou dramática) e ser capaz de recoñecer os elementos estruturais e retóricos 

utilizados. Ser capaz de facer un traballo de análise sobre unha obra literaria tendo en conta 

o contexto histórico e literario en que se produciu. 

o    Le e sitúa un texto literario nunha determinada época, xénero e autor dos 

presentes no programa. 
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o    Analiza os trazos característicos da obra e identifica o tema, voz, e intención. 

o    Explica con argumentos a súa recepción persoal. 

 CCL, CCEC 

•�������� Creaación textos literarios utilizando os recursos vistos nos textos analizados na 

clase. 

o    Produce textos literarios, experimentando cos mecanismos analizados nos 

textos traballados na clase. 

o    Valora a dimensión estética dos textos literarios e a súa capacidade para 

expresar experiencias e emocións profundas dos seres humanos. 

 CCL, CCEC 

•�������� Utilización da biblioteca do centro, animándoos a colaborar activamente nas súas 

propostas literarias. 

o    Participa activamente na biblioteca, tanto na utilización dos seus recursos 

coma na participación das actividades de creación literaria que se organizan. 

 CCL, CCEC, CSIEE 

  
3.CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 

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 intención comunicativa implícita e explícita, o tema e as ideas 

principais e secundarias de textos orais dos medios de comunicación audiovisual e de 

exposicións académicas orais propias do seu nivel. 

o    Indicadores de logro: 

 entende e textos orais dos medios de comunicación e das exposicións 

académicas, extraendo a idea principal e as secundarias. Chega á intención 

non explícita dos textos. 

 entende en xeral e extrae a idea principal e as secundarias, pero busca 

confirmación de que entendeu ben a intención se non é explícita. 

 entende pero ten dificultades para expresar claramente a idea principal 

diferenciada das secundarias e non chega por si só á intención implícita. 
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 non entende ben os textos e non diferencia a idea principal diferenciada 

das secundarias nin comprende a intención. 

  
•�������� Realizar exposicións e narracións orais planificadas sobre temas de actualidade 

ou de contido académico e participar en situacións comunicativas interactivas (debates, 

postas en común) mostrando unha actitude de colaboración e respectando as regras de 

adecuación e corrección. 

o    Indicadores de logro: 

 Realiza intervencións orais planificadas (exposicións, narracións, 

participacións en debates) mostrando unha actitude de colaboración e 

respectando as regras de adecuación e corrección. 

 Realiza intervencións orais planificadas (exposicións, narracións, 

participacións en debates) de maneira insegura pero mostrando unha 

actitude de colaboración e respectando as regras de adecuación e 

corrección. 

 Realiza intervencións orais planificadas (exposicións, narracións, 

participacións en debates) de maneira fragmentaria e mostrando unha 

actitude pasiva e con pouca atención ás regras de adecuación e corrección. 

 Evita realizar intervencións orais planificadas (exposicións, narracións, 

participacións en debates). Mostra unha actitude de pasividade e pouco 

interese polas regras de adecuación e corrección. 

  
•�������� Identificar o propósito comunicativo de textos escritos do ámbito público, dos 

medios de comunicación ou da vida académica, analizando criticamente o seu contido e 

asumindo algunhas regras que organizan a vida social. 

o    Indicadores de logro: 

 Identifica o propósito comunicativo de textos escritos do ámbito público, 

dos medios de comunicación ou da vida académica, analizando criticamente 

o seu contido e asumindo algunhas regras que organizan a vida social. 

 Identifica o propósito comunicativo da maior parte de textos escritos do 

ámbito público, dos medios de comunicación ou da vida académica. Analiza 

criticamente o contido dos menos complexos e asume algunhas das regras 

que organizan a vida social. 
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 Ten dificultades para identificar o propósito comunicativo de moitos 

textos escritos do ámbito público, dos medios de comunicación ou da vida 

académica. Cústalle facer unha análise crítica na que relacione o que se di 

no texto con outros coñecementos ausentes del. 

  
•�������� Escribir textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, noticias 

dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e descricións. Seguir o 

procedemento de planificación, organización, redacción e corrección facendo uso das TIC. 

o    Indicadores de logro: 

 Escribe textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, 

noticias dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e 

descricións, seguindo o procedemento de planificación, organización, 

redacción e corrección e facendo uso das TIC. 

 Escribe textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, 

noticias dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e 

descricións, pero non é rigoroso á hora de aplicar os procedementos de 

planificación. Fai uso das TIC con bastante comodidade. 

 Escribe textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, 

noticias dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e 

descricións, pero móstrase reacio a seguir os procedementos de 

planificación, e os textos presentan deficiencias. Usa as TIC pero non sabe 

aproveitar ben as súas posibilidades. 

 Escribe textos da vida cotiá no ámbito público, exposicións académicas, 

noticias dos medios de comunicación, argumentacións, narracións e 

descricións desorganizados e con moitas incorreccións e inadecuacións. Non 

segue so procedementos de planificación, organización, redacción e 

corrección e ten moitas dificultades no uso das TIC para producir e expoñer 

textos. 

  
•�������� Consultar de maneira autónoma diferentes fontes información sobre un tema, 

seleccionala e organizala e darlle forma para facer textos propios. 

o    Indicadores de logro: 

 Consulta de maneira autónoma diferentes fontes información sobre un 



14 

tema. É capaz de seleccionala e organizala logrando un novo texto cun 

enfoque e forma orixinal. 

 Consulta de maneira autónoma diferentes fontes información sobre un 

tema. É capaz de seleccionala e organizala pero tende a reproducir o 

enfoque e a forma dos textos consultados. 

 Consulta de maneira con axuda diferentes fontes información sobre un 

tema. Ten dificultades para seleccionala e organizala e non é capaz máis que 

de reproducir literalmente o material consultado. 

 Séntese desorientado cando ten que consultar diferentes fontes 

información sobre un tema. Ten dificultades para seleccionala e organizala e 

non é capaz máis que de reproducir literalmente o material consultado. 

  
•�������� Aplicar os coñecementos sobre o funcionamento da lingua para solventar 

problemas de comprensión e sobre gramática e ortografía para revisar os propios textos. 

o    Indicadores de logro: 

 Aplica eficazmente os coñecementos sobre o funcionamento da lingua 

para solventar problemas de comprensión, corrixir ortografía e morfosintaxe 

e enriquecer as súas producións textuais. 

 Aplica ás veces e con bastante acerto os coñecementos sobre o 

funcionamento da lingua para solventar problemas de comprensión, corrixir 

ortografía e morfosintaxe e enriquecer as súas producións textuais. 

 Aplica con dificultade os coñecementos sobre o funcionamento da lingua 

para solventar problemas de comprensión, corrixir ortografía e morfosintaxe 

e enriquecer as súas producións textuais. 

 Non relaciona os coñecementos sobre o funcionamento da lingua coa 

posta en práctica da lingua a nivel oral e escrito. 

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

contextuais) da lingua e utilizar unha terminoloxía lingüística adecuada. 

o    Indicadores de logro: 

 Recoñece aspectos da mecánica interna (código) e externa (usos sociais e 

contextuais) da lingua e sábeos explicar utilizando unha terminoloxía 

lingüística adecuada. 
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 Recoñece a maior parte dos aspectos da mecánica interna (código) e 

externa (usos sociais e contextuais) da lingua estudados e explícaos aínda 

que non sempre utilizando unha terminoloxía lingüística adecuada. 

 Recoñece uns poucos aspectos da mecánica interna (código) e externa 

(usos sociais e contextuais) da lingua, pero ten dificultades para explicalos 

utilizando unha terminoloxía lingüística adecuada. 

 Descoñece aspectos básicos da mecánica interna (código) e externa 

(usos sociais e contextuais) da lingua e non sabe explicalos. 

  
•�������� 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. 

o    Indicadores de logro: 

 Usa a lingua galega con fluidez en distintos contextos. Mantén unha 

actitude de respecto fronte ás persoas que a usan normalmente evitando 

calquera tendencia aos estereotipos. 

 Esfórzase en usar a lingua galega con fluidez en distintos contextos. 

Mantén unha actitude de respecto fronte ás persoas que a usan normalmente 

evitando calquera tendencia aos estereotipos. 

 Usa a lingua galega con moitas dificultades en distintos contextos. Polo 

xeral mantén unha actitude de respecto fronte ás persoas que a usan 

normalmente, aínda que non está libre de certa tendencia aos estereotipos. 

 Raramente usa a lingua galega e non mostra respecto polos falantes. 

  
•�������� Identificar os feitos máis relevantes da historia social da lingua galega ata finais 

do S. XIX e relacionalos coas circunstancias actuais. 

o    Indicadores de logro: 

 Identifica os feitos máis relevantes da historia social da lingua galega ata 

finais do S. XIX relacionándoos coas circunstancias actuais. 

 Identifica a maioría dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega ata finais do S. XIX relacionándoos coas circunstancias 

actuais. 

 Ten dificultades para identificar os feitos máis relevantes da historia 
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social da lingua galega ata finais do S. XIX e non é capaz de relacionalos 

coas circunstancias actuais. 

 Non identifica os feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega ata finais do S. XIX e non é capaz de relacionalos coas circunstancias 

actuais. 

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

estética. 

o    Indicadores de logro: 

 Le autonomamente textos literarios en galego aprezando os seus valores 

estéticos, sociais e históricos. Produce textos literarios propios manexando 

con soltura as formas estruturais e retóricas que os caracterizan. 

 Le case autonomamente textos literarios en galego aprezando en boa 

medida os seus valores estéticos, sociais e históricos. Produce textos 

literarios propios esforzándose en manexar as formas estruturais e retóricas 

que os caracterizan. 

 Le con certas dificultades textos literarios en galego, pero cústalle captar 

os seus valores estéticos, sociais e históricos. Esfórzase en producir textos 

literarios a imitación dos que lemos e comentamos na clase. 

 Ten graves dificultades para ler e comprender textos literarios e tamén 

para producilos. 

  
•�������� Identificar e comprender textos literarios das distintas etapas da literatura galega 

desde a Idade Media ata o século XX. Analizalos e relacionalos temática e formalmente cos 

movementos ideolóxicos e artísticos predominantes dee cada época. 

o    Indicadores de logro: 

 Identifica e comprende textos literarios das distintas etapas da literatura 

galega desde a Idade Media ata o século XX. Analízaos e relaciónaos 

temática e formalmente cos movementos ideolóxicos e artísticos 

predominantes de cada época. 

 Identifica e comprende a maior parte dos textos literarios das distintas 

etapas da literatura galega desde a Idade Media ata o século XX. Analízaos 

e intenta relacionalos cos conceptos que posúe da época en que foron 



17 

escritos. 

 Identifica textos literarios das distintas etapas da literatura galega desde 

a Idade Media ata o século XX, aínda que algúns ten dificultades para 

entendelos. A análise que fai deles é deficiente e mostra lagoas na súa 

competencia cultural. 

 Non identifica nin demostra comprender textos literarios das distintas 

etapas da literatura galega desde a Idade Media ata o século XX. Carece de 

coñecementos e ferramentas para analizalos e relacionalos temática e 

formalmente cos movementos ideolóxicos e artísticos predominantes de cada 

época. 

: 

4.AVALIACIÓN INICIAL 

Nas dúas primeiras semanas do curso procederase a realizar aos alumnos e alumnas de 3º de ESO 
unha avaliación inicial que consistirá na recollida e valoración dos seguintes exercicios: 

o    Un exercicio de lectura en alto para detectar posibles dificultades. 

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

sobre se completarán preguntas sobre comprensión lectora. 

o    Realización dun pequeño texto propio sobre algún aspecto tratado na clase. 

o    Algunha tarefa que implique o traballo en grupo e o uso das TIC para observar 

como se desenvolven socialmente e a súa habilidade nas novas tecnoloxías. 

o    Perguntarase sobre os coñecementos que ten o alumnado da literatura galega: 

autores e autoras que leran ou que lles soen, libros ou blogs na nosa lingua, etc. 

o    Tamén se observará o uso habitual que fan da lingua e se presentan algún prexuízo 

lingüístico. 

  
  

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: Lingua e literatura 3º de ESO, Ed. Xerais 

Páxinas de literatura e lingua galega en internet 
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PC con acceso a internet da aula avalar 

Biblioteca 

Prensa escrita e audiovisual 

Libros de lectura: O alumnado lerá mínimo un libro por trimeste. Dos elexidos para cada 

avaliación será informado ao inicio da mesma. Contará 2 puntos no exame no que vaia incluído. 

Ademais poderán ler outros do seguinte listado ou novidades que saian ao longo do curso 

- NEIRA CRUZ, X. A. Gatos e leóns. Planeta & Oxford 
- FERNÁNDEZ FERREIRO, X. Millo verde. Ed. Xerais. 
- FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Noite de voraces sombras. Ed. Xerais 
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, Xavier. O aliado inesperado. Ed. Obradoiro-Algaguara 
- BARCELÓ, E. Cordelúa. Ed. Rodeira 
- NÚÑEZ SINGALA, M. Comedia bífida. Ed. Galaxia 
- DE PEDROLO, M. Xogo sucio. Ed. Galaxia 
- ANGUEIRA, A. A morte de A. Ed. Xerais 
- NEIRA CRUZ, X. A. O armiño dorme. Ed. Galaxia. 
- FERNÁNDEZ PAZ, A. Tres pasos polo misterio. Ed. Xerais. 
- FERNÁNDEZ PAZ, A. Aire negro. Ed. Xerais. 
- OYA, M. O dardo de lume. Ed. Rodeira 
- PIÑEIRO, V. A morte dun editor, Ed. Sotelo Blanco. 
- VILLAR, Domingo. A praia dos afogados. Ed. Galaxia 
- SENDE, S. Made in Galiza. Galaxia. 

 
- CASTRO, Francisco. Tes ata as 10. Ed. Ed. Galaxia – Costa Oeste. 
- NEIRA CRUZ, X. A. As cousas claras. Ed. Xerais 
- FERNÁNDEZ PAZ. Agustín. Lúa do Senegal. Ed. Xerais 
- CASALDERREY. Fina. Sobrevives?.Ed. Xerais 
- MIRANDA. Xosé. As mans do medo. Ed. Xerais. 
- MOURIÑO. Miguel Anxo. O reino ideal. Ed. Galaxia. Col. Árbore. 
- LABRAÑA. Carlos. Os sons da buguina. Ed. Baía 
- REGUEIRO. Conchi. O tesouro das ánimas. Ed. Baía. 
- CASALDERREY. Fina. A pomba e o degolado. Ed. Xerais 
- MARTÍN. Andreu. A noite que Wendy aprendeu a voar. Ed. Xerais 
- KLEIN. Sergio. Poderosa. Ed. Xerais 
- BARCELÓ. Elia. Cordelúa. Ed. Rodeira 
- FERNÁNDEZ PAZ. Agustín. Corredores de sombras. Ed. Xerais 
- LIENAS Gemma. O diario vermello de Carlota. Ed.Galaxia. 
- MARTÍN, A. e RIBERA J. O diario vermello de Flanagan. Ed.Galaxia 
- COSTAS, L. Unha estrela no vento. Ed. Xerais. 
- SIMÓ, Clara. Xoel. Ed. Xerais. 
- FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Cartas de inverno. Ed. Xerais. 
- CARBALLUDE, Pepe. Maldito DNI. Ed. Xerais. 
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6. Procedementos, instrumentos, criterios de cualificación e promoción, e 

contidos mínimos. 
 

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 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 dous 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 na pizarra 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 consulta, 
dicionarios, xornais, vídeos… 

Os 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 
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para os exames (dos que formarán tamén parte as lecturas obrigatorias cunha valoración máxima de 
2 puntos e mínima de 0’5 puntos), tendo o alumnado no exame a información da valoración de cada 
cuestión. 

Por outro lado a profesora outorgará valoracións positivas ou negativas dos outros instrumentos 
da avaliación (cualitativa) que formará parte do 20% da nota. 
* 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 0’10 puntos, ata o máximo de 1,5 puntos nese exame ou 
proba. 
 * Ó 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 o de recuperación a nota de 0 
quedará como definitiva dese exame para a media final da materia. 

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. 
 
 


