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Α. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA 4º ESO: 

 
  1. Comprender e interpretar textos propios da comunicación audiovisual, con especial atención 

aos de carácter argumentativo e publicitario. 
  2. Comprender e interpretar textos orais de distinta natureza, con especial atención aos de carác-

ter expositivo e argumentativo do ámbito educativo. 
  3. Escoitar e producir textos orais cunha actitude crítica cara aos prexuízos e aplicando os coñe-

cementos gramaticais para unha mellor expresión. 
  4. Producir textos orais adecuados á situación e á intención comunicativa, utilizando as estratexias 

necesarias para falar en público, así como as TIC. 
  5. Participar activamente en debates propostos sobre temas de interese e valorar a lingua oral 

como instrumento de relación social. 
  6. Utilizar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 
  7. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá, relacionados co ámbito laboral, adminis-

trativo, comercial e educativo. 
  8. Comprender, interpretar e redactar (en papel ou en formato dixital) textos argumentativos, xor-

nalísticos e publicitarios. 
  9. Ler de maneira reflexiva e crítica para identificar usos lingüísticos discriminatorios. 
10. Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información complementaria. 
11. Utilizar técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e cohesio-

nados, e valorar a escritura como fonte de enriquecemento persoal. 
12. Utilizar as TIC para mellorar a presentación dos escritos, difundir textos propios, coñecer outros 

alleos e intercambiar opinións. 
13. Producir textos propios, en soporte impreso ou dixital, tanto da vida cotiá como de carácter 

xornalístico (cartas ao director ou columnas de opinión). 
14. Utilizar un léxico amplo e adecuado, e identificar as relacións semánticas entre as palabras. 
15. Recoñecer e utilizar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais. 
16. Recoñecer e usar a fonética do galego. 
17. Aplicar correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas do galego, e utilizar manuais de 

consulta de maneira eficaz. 
18. Identificar a oración como un tipo de enunciado e analizar as relacións sintácticas entre os 

elementos que constitúen o predicado. 
19. Recoñecer en textos propios e alleos a estrutura dun texto, así como a súa adecuación e os 

conectores que permiten cohesionar ideas e parágrafos. 
20. Identificar os trazos que definen diferentes tipoloxías textuais, especialmente os textos argu-

mentativos. 
21. Desenvolver unha competencia lingüística integrada, utilizando os coñecementos dunha lingua 

para mellorar no uso doutras e participando en proxectos onde se usen distintas linguas. 
22. Valorar as linguas como sinal de identidade dos pobos, apreciar o plurilingüismo e coñecer o 

ámbito da lusofonía. 
23. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer o proceso de normalización 

e evitar os prexuízos. 
24. Coñecer os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 ata a 

actualidade. 
25. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 
26. Recoñecer e valorar as variedades da lingua, e identificar a estándar como variante unificadora. 
27. Identificar os distintos períodos e xeracións da literatura galega desde 1916 ata a actualidade. 
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28. Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros da literatura 
galega desde 1916 ata a actualidade. 

29. Elaborar traballos individuais ou en grupo, coa axuda das TIC, relacionados coa literatura ga-
lega desde 1916 ata a actualidade. 

30. (Re)crear textos con intención literaria a partir dos modelos traballados na clase. 
 
 

Β. CONCRECIÓNS PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

 
Cada estándar de aprendizaxe está relacionado cun contido, que á súa vez leva asociado un 

criterio de avaliación, que se concreta nuns determinados estándares de aprendizaxe. Imos comezar 
poñendo os contidos, para despois relacionar numericamente cada contido co criterio pertinente e 
co estándar ou estándares que lle corresponde 

Os contidos da materia de Lingua Galega e Literatura agrúpanse en varios bloques. 
O alumnado deberá adquirir uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir 

unha cultura xeral. Os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos e recoñecer que 
das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento da súa cultura. 
 
CONTIDOS 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

Escoitar 
B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación audiovisual, 

con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 
B1.2. Comprensión e análise de textos publicitarios dos medios de comunicación audiovisual. 
B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do ámbito edu-

cativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 
B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 
B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de coopera-

ción e de respecto. 
 
Falar 
B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración desta pro-

nuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 
B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación e á inten-

ción comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes discriminatorias. 
B1.9. Coñecemento e uso progresivamente autónomo das estratexias necesarias para a produción 

de textos orais, de técnicas para aprender a falar en público e uso das TIC. 
B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñe-

cemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 
B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións acerca dun 

tema de actualidade. 
B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou asuntos da 

vida cotiá, en diferentes rexistros. 
B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación social. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 
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Ler 
B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 
B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, 

administrativo e comercial. 
B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de 

consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en Internet. 

B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. 
B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, 

columna e artigo de opinión. 
B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos 

publicitarios dos medios de comunicación. 
B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios. 
B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter información com-

plementaria. 
 
Escribir 
B2.9. Uso de técnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e ben 

cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e 
revisión). 

B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá pertencentes ao 
ámbito laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos xornalísticos de opinión. 
B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados a partir da 

información obtida de distintas fontes. 
B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social e enriquece-

mento persoal. 
 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con incorpo-
ración de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases. 
B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras. 
B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias (apertura 

das vogais de grao medio, o n velar ou a entoación). 
B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 

electrónico, especialmente sobre cuestión de uso (semántico e sintáctico) e de normativa. 
B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 
B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos seus argu-

mentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do predicado. 
B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en particular 

os de causa e consecuencia, os de condición e hipótese e os conclusivos, e mais dos meca-
nismos de cohesión textual. 
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B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a vinculación e progre-
sión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de acordo con estes pará-
metros. 

B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros tex-
tuais, especialmente os argumentativos. 

B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 
B3.13. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para desenvolver 
unha competencia comunicativa integrada. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 
B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 
B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais ámbitos e 

contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. 
B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao proceso de recu-

peración do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos cara ao seu uso. Cons-
ciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega. 

B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 ata a ac-
tualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España. 
B4.8. Prexuízos lingüísticos. 
B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as variedades xeo-

gráficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. Uso nor-
malizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración da variante estándar 
da lingua en situacións de carácter formal. 

 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura galega de 
1916 ata a actualidade. 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo nos que se describan e analicen textos 
literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a realización de traba-
llos e cita axeitada destes. 

B5.6. Creación ou recreación de textos de intención literaria partindo das características dos tra-
ballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos 
sentimentos e xuízos. 
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 C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS A CADA CRITERIO DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral: escoitar e falar 

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as secun-
darias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual. 
LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audio-

visuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou 
declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da fa-
lante. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a 
idea principal e as secundarias. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias e debates proce-
dentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 

B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar neles información, opi-
nión e persuasión. 
LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en mensaxes publicitarias orais e identifica 

as estratexias de enfatización. 
LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 

no plano morfosintáctico (condensación, concisión e economía) e no plano lé-
xico-semántico (léxico connotativo, simbólico e atractivo para o receptor). 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 
(diálogo, ruídos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo de comunica-
cións orais. 

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 
LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relato-

rios e mesas redondas do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 
LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra 

dunha opinión ou postura. 
B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de cal-
quera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en cal-
quera das variedades dialectais. 

B1.5. Coñecer, usar e valorar a adecuación, a coherencia, a cohesión e a claridade expositiva, así 
como normas de cortesía nas intervencións orais propias da actividade educativa, tanto es-
pontáneas como planificadas. 
LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao 

discurso. 
LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral e respecta 

as opinións alleas. 
LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, tim-

bre e volume), a linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do corpo), así 
como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

B1.6. Participar oralmente cunha fonética e prosodia correcta, valorar esta pronuncia e amosar 
unha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 



7 

LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na pro-
dución oral allea e produce discursos orais que respectan as regras prosódicas e 
fonéticas da lingua galega. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os prexuízos que se poidan asociar á pro-
nuncia propia da lingua galega. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual 
do seu contexto. 

B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención co-
municativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 
LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras 

morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo 
palatal xordo). 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego: in-
finitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 
B1.8. Manifestar unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes dis-

criminatorias. 
LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes discriminatorias que pro-

veñen dos medios de comunicación. 
LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 

ou discriminacións. 
B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de actualidade, 

coa axuda das TIC. 
LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas. 
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical. 
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa. 
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axei-

tada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do 
corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramatical-
mente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e recoñecer en 
exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas. 
LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 

fonéticos e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos 
nas súas producións. 

B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se expresen opinións acerca dun 
tema de actualidade. 
LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as 

contribucións das persoas interlocutoras. 
LGB1.11.2. Aplica as normas que rexen a cortesía na comunicación oral, respecta as quen-

das e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 
B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos da vida cotiá, 

nun rexistro formal, neutro ou informal. 
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LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións que xorden na vida diaria así como nou-
tras de estudo ou traballo e participa en conversas informais. 

B1.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións sociais. 
LGB1.13.1. Identifica e describe os valores da lingua oral como un instrumento útil na apren-

dizaxe, así como para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir 

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos. 
LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, ca-

dros, esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos 

alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar proble-
mas de comprensión. 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto. 
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos. 
LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 

discurso. 
B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao ámbito labo-

ral, administrativo e comercial. 
LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema e os subtemas de escritos propios 

da vida cotiá relacionados co ámbito laboral, administrativo e comercial. 
LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos propios da vida cotiá pertencentes a dis-

tintos ámbitos: laboral, administrativo e comercial. 
B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de con-

sulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas 
especializados en Internet. 
LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto manuais de consulta 

(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de 
temas especializados en Internet. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráficas, diagramas. 
B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 
LGB2.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun 

texto. 
B2.5. Comprender e interpretar textos xornalísticos de opinión: editorial, columna, artigo de opi-

nión… 
LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión. 
LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre infor-

mación, opinión e persuasión. 
B2.6. Comprender e interpretar as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os textos publi-

citarios dos medios de comunicación. 
LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios de comunicación (anuncios). 
LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante as mensaxes persuasivas que prove-

ñen dos medios de comunicación. 
B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 
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LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discriminatorias implícitas nos textos de medios 
de comunicación, con especial atención á publicidade. 

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información im-
presa ou en formato dixital. 
LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da con-

sulta de materiais en distintos soportes. 
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñe-

cementos adquiridos nos seus escritos. 
B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e 

ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redac-
ción e revisión). 
LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferen-

tes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunica-

tivo. 
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e 

encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión. 
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferra-

mentas lingüísticas ao seu alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 
aplicalas correctamente. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos é correcta e que 
non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de presentación. 

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos 
propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 
LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de 

textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua 
galega. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, es-
pecialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada 
unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, 
numeración de páxinas, índice, esquemas, etc. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento dou-
tros alleos e de intercambio de opinións. 

B2.11. Producir, respectando as súas características formais e de contido, textos propios da vida 
cotiá pertencentes a distintos ámbitos, tanto en formato papel como dixital: laborais, admi-
nistrativos e comerciais. 
LGB2.11.1. Produce, respectando as súas características formais e de contido, e en soporte 

tanto impreso como dixital, textos propios da vida cotiá pertencentes a distintos 
ámbitos: laboral, administrativo e comercial. 

B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 
LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos de opinión. 

B2.13. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a partir da infor-
mación obtida de distintas fontes. 
LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, textos argumentativos, redactados a par-

tir da información obtida de distintas fontes. 
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LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un texto argumentativo propio a partir dun 
tema dado sen documentación previa. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos argumentativos sen repetir nin parafra-
sear o texto de partida. 

B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións sociais e no 
desenvolvemento do individuo. 
LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escritura non só como unha ferramenta para 

organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse 
cos demais e enriquecerse como persoa. 

 
Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías gramaticais, así 
como da fraseoloxía. 
LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e preciso de diferentes categorías gra-

maticais. 
LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa da lingua galega nas súas producións 

orais e escritas. 
B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lingua galega. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da lin-
gua galega e distingue os diversos tipos. 

B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras, os valores dos morfemas e 
as súas posibilidades combinatorias para crear novos termos e identificar a súa procedencia 
grega ou latina. 
LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 
LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación léxica. 
LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e as súas posibilidades combinatorias 

para crear novas palabras. 
LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de prefixos e sufixos habituais no uso da 

lingua galega. 
B3.4. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial aten-
ción á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para enrique-
cer o propio vocabulario. 
LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como 

en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sin-
táctico) e de normativa, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe 
autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

B3.6. Aplica e valora as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 
LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas  da lingua galega 

nos discursos orais e escritos. 
LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das normas ortográficas e morfolóxicas da 

lingua galega. 
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 
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B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de combinación 
impostas polos verbos. 
LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra nuclear que o organiza sintáctica e 

semanticamente. 
LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, identificando o verbo e os seus com-

plementos. 
LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da estrutura sintáctica galega. 
LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do predicado. 
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. 

B3.9. Recoñecer, explicar e usar os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 
LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais de causa, consecuencia, condición, hi-

pótese e os conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e léxicos de cohe-
sión interna. 

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e xustificación 
dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de acordo con estes 
parámetros. 
LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas. 
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos. 
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos. 
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empre-

gando os mecanismos de progresión temática. 
B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, espe-

cialmente os argumentativos. 
LGB.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros 

textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias. 
LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procede-

mentos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 
B3.12. Xustificar a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e elaborar 

producións propias cunha adecuación apropiada. 
LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xé-

nero textual. 
LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 

tema e ao xénero textual. 
B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 

libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras pre-
sentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais e nos que se eviten este-
reotipos lingüísticos ou culturais. 
LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 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. 

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e trans-
formación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a produción de textos. 
LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e 
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da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a compren-
sión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo, 
apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e coñecer e 
describir o papel da lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. 
LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 

dun pobo e argumenta fundamentadamente e cun discurso propio a súa pos-
tura. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da ri-
queza cultural da humanidade e argumenta cun discurso propio a súa postura. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir 
a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da Rede en portugués (bus-
cadores, enciclopedias e portais de noticias). 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza da lingua 
galega nos principais ámbitos e contextos sociais e privados así como ás tendencias de evo-
lución. 
LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e autonómica básica en materia lingüís-

tica. 
LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios sociolingüísticos a situación galega actual. 
LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas tirando conclusións nas que incorpora 

os seus coñecementos sociolingüísticos. 
LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Galicia e emprega a terminoloxía apro-

piada. 
LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lingua galega a partir da situación socio-

lingüística actual. 
B4.3. Identificar os elementos do proceso normalizador e adquirir vínculos positivos cara ao seu 

uso asumindo a importancia da contribución individual no desenvolvemento da lingua ga-
lega. 
LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a ne-

cesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 
LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización e explica axeitadamente cada fenó-

meno. 
LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír in-

dividual e socialmente á normalización da lingua galega. 
LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importan-

cia. 
B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como identificar as cau-

sas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e sinalar as distintas 
etapas desde 1916. 
LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 ata 

a actualidade. 
LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 

desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 
LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega 
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desde 1916. 
LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 

galega desde 1916. 
LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacio-

nados coa historia social da lingua galega desde 1916. 
B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal das linguas de España e analiza criti-
camente textos (literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos audiovisuais 
que traten sobre a situación sociolingüística do Estado español. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles. 
LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles a calquera lingua e especialmente á 

galega e rebáteos cunha argumentación axeitada. 
LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, 

e rebáteos argumentadamente. 
B4.7. Recoñecer e valorar os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas, 

diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua estándar. 
LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades xeográficas 

da lingua galega. 
LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega. 
LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade unificadora. 
LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua galega como símbolo de riqueza 

lingüística e cultural e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo sobre a 
variación diatópica. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e diafásicas da lingua galega e describe o 
influxo da situación sociolingüística nelas. 

 
Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade. 
LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 ata a 

actualidade. 
LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os distintos períodos da literatura galega de 

1916 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 
B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar obras representativas da literatura galega de 

1916 ata a actualidade e relaciona o seu contido co contexto histórico, cultural e sociolingüís-
tico de cada período. 
LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da literatura ga-

lega de 1916 ata a actualidade para a súa lectura. 
LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega de 1916 

ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos de-
finitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do pe-
ríodo da literatura galega correspondente. 

LGLB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da literatura galega desde 
1916  ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e rela-
ciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente. 
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LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo período ou de diferentes períodos aten-
dendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos defini-
torios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do 
período ou períodos. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos narrati-
vos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, tea-

trais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e en-

saísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade e es-
cribe/debate, argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

B5.4. Elaborar traballos individuais ou en grupo nos que se describan e analicen textos represen-
tativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
LGLB5.4.1. Elabora traballos individual ou colectivamente nos que se describen e analizan 

textos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 
B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de traballos e 

cita axeitada destes. 
LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita 

axeitada destas. 
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita 

axeitada destes. 
B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos traballados na 

aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos 
e xuízos. 
LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos tra-

ballados na aula. 
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de 

analizar e regular os sentimentos e xuízos. 
 

 

D. 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 aplicar 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 9 unidades do libro nos tres trimestres: 

 Unidades 1 á 3 no primeiro trimestre. 

 Unidades 4 á 6 no segundo trimestre 

 Unidades 7 á 9 no terceiro trimestre 
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E.  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 CONSECUCIÓN PARA 
APROBAR A MATERIA 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos 
orais dos medios de comunicación audiovisuais, 
identifica o propósito, a tese e os argumentos de no-
ticias debates ou declaracións, determina o tema e 
recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

SECUNDARIO 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan 
as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal 
e as secundarias. 

SECUNDARIO 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o 
contido de noticias, debates e procedentes dos me-
dios de comunicación e recoñece a validez dos argu-
mentos. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persuasión en 
mensaxes publicitarias orais e identifica as estrate-
xias de enfatización. 

SECUNDARIO 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos textos 
orais: no plano fónico (xogos fónicos), no plano mor-
fosintáctico (condensación, concisión e economía) e 
no plano léxico-semántico (léxico connotativo, sim-
bólico e atractivo para o receptor). 

SECUNDARIO 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, en espe-
cial a imaxe (mensaxe icónica) e o son (diálogo, ruí-
dos e música), en anuncios publicitarios ou outro tipo 
de comunicacións orais. 

SECUNDARIO 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, a tese 
e os argumentos dos debates, relatorios e mesas re-
dondas do ámbito educativo e elabora un esquema 
ou resumo. 

SECUNDARIO 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos 
para manifestarse a favor ou en contra dunha opi-
nión ou postura. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea 
principal e as secundarias, de calquera texto oral, for-
mal ou informal, producido na variante estándar ou 
en calquera das variedades dialectais. 

FUNDAMENTAL 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
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LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan 
adecuación, coherencia e cohesión ao discurso. 

SECUNDARIO 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen a cor-
tesía na comunicación oral e respecta as opinións 
alleas. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspectos pro-
sódicos (entoación, pausas, ton, timbre e volume), a 
linguaxe corporal adecuada (mirada e posición do 
corpo), así como o autocontrol das emocións ao falar 
en público. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia ga-
lega correcta, identifica os erros na produción oral 
allea e produce discursos orais que respectan as re-
gras prosódicas e fonéticas da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentadamente os 
prexuízos que se poidan asociar á pronuncia propia 
da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia 
e asúmea como a variedade habitual do seu con-
texto. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións es-
pontáneas, adecuadas á situación e á intención co-
municativa desexada, con coherencia, cohesión e co-
rrección. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións 
orais espontáneas respectando as regras morfosin-
tácticas 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). 

SECUNDARIO 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontá-
neas expresións propias do galego: infinitivo conxu-
gado e fraseoloxía adecuada. 

SECUNDARIO 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontá-
neas un léxico rico e variado. 

SECUNDARIO 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica ante 
as mensaxes discriminatorias que proveñen dos me-
dios de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lin-
güísticos que levan implícitos prexuízos ou discrimi-
nacións. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o con-
tido, revisa os borradores e esquemas. 

FUNDAMENTAL 
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LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e or-
denada e con corrección gramatical. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación co-
municativa. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos pro-
sódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, 
ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e 
posición do corpo) así como o autocontrol das emo-
cións ao falar en público. 

SECUNDARIO 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse biblio-
graficamente, revisar gramaticalmente o texto e ela-
borar unha presentación atractiva e innovadora. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeti-
cións, ambigüidades, pobreza léxica, erros fonética e 
entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos 
para evitalos nas súas producións. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma com-
prensible e convincente e comenta as contribucións 
das persoas interlocutoras. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral, respecta as quendas e as opi-
nións alleas e emprega unha linguaxe non discrimi-
natoria. 

FUNDAMENTAL 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situacións 
que xorden na vida diaria así como noutras de estudo 
ou traballo e participa en conversas informais. 

FUNDAMENTAL 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da lingua 
oral como un instrumento útil na aprendizaxe, así 
como para relacionarse cos demais e enriquecerse 
como persoa. 

SECUNDARIO 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan 
a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e 
mapas conceptuais). 

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos pro-
pios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (diciona-
rios e outras fontes de documentación) para solucio-
nar problemas de comprensión. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas 
dun texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto a par-
tir de contidos explícitos e implícitos. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras propias 
do rexistro culto e incorpóraas ao seu discurso. 

FUNDAMENTAL 
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LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, o tema 
e os subtemas de escritos propios da vida cotiá rela-
cionados co ámbito laboral, administrativo e comer-
cial. 

FUNDAMENTAL 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora textos pro-
pios da vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: 
laboral (currículo, carta de presentación, ficha de 
contratación en empresas e redes sociais de procura 
de emprego, contrato, nómina e vida laboral), admi-
nistrativo (carta administrativa e solicitude ou instan-
cia) e comercial (carta comercial, carta de reclama-
ción e impreso administrativo de reclamación). 

SECUNDARIO 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito 
educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, 
glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e 
recursos de temas especializados en internet. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, gráfi-
cas, diagramas. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunica-
tiva de textos argumentativos. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a par-
tir dos argumentos expresados nun texto. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos tex-
tos xornalísticos de opinión: carta ao director, edito-
rial, columna e artigo de opinión. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto 
xornalístico e distingue entre información, opinión e 
persuasión. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensaxes explí-
citas e implícitas que transmiten os textos publicita-
rios dos medios de comunicación (anuncios). 

SECUNDARIO 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica ante 
as mensaxes persuasivas que proveñen dos medios 
de comunicación. 

FUNDAMENTAL 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos que 
levan implícitos prexuízos ou mensaxes discriminato-
rias. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discrimina-
torias implícitas nos textos de medios de comunica-
ción con especial atención á publicidade. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e 
extrae conclusións a partir da consulta de materiais 
en distintos soportes. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as biblio- FUNDAMENTAL 



19 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
APROBAR A MATERIA 

tecas ou as TIC para integrar os coñecementos adqui-
ridos nos seus escritos. 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación 
para organizar o seu discurso (diferentes tipos de es-
quemas e mapas conceptuais). 

SECUNDARIO 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da 
tipoloxía textual e do acto comunicativo. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en 
unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con 
conectores e outros elementos de cohesión. 

SECUNDARIO 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas 
morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísti-
cas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gra-
máticas) para aplicalas correctamente. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a orga-
nización dos contidos do texto é correcta e que non 
se cometen erros ortográficos, gramaticais, de for-
mato ou de presentación. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: 
corrector ortográfico do procesador de textos, dicio-
narios en liña e outras páxinas especializadas no es-
tudo da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar 
a presentación dos seus escritos, especialmente na 
presentación dos seus traballos educativos, aten-
dendo a cada unha das funcionalidades de cada ele-
mento: encabezamento e pé de páxina, numeración 
de páxinas, índice, esquemas etc. 

SECUNDARIO 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de 
textos propios, de coñecemento doutros alleos e de 
intercambio de opinións. 

SECUNDARIO 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas caracterís-
ticas formais e de contido, e en soporte tanto im-
preso como dixital, textos propios da vida cotiá per-
tencentes a distintos ámbitos: laboral (currículo, 
carta de presentación, ficha de contratación en em-
presas e redes sociais de procura de emprego), admi-
nistrativo (carta administrativa e solicitude ou instan-
cia) e comercial (carta comercial, carta de reclama-
ción e impreso administrativo de reclamación). 

SECUNDARIO 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, car-
tas á dirección e columnas de opinión. 

SECUNDARIO 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, 
textos argumentativos, redactados a partir da infor-
mación obtida de distintas fontes. 

FUNDAMENTAL 
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LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixital, un 
texto argumentativo propio a partir dun tema dado 
sen documentación previa. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume textos 
argumentativos sen repetir nin parafrasear o texto 
de partida. 

FUNDAMENTAL 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da escri-
tura non só como una ferramenta para organizar os 
pensamentos senón tamén como un instrumento 
para relacionarse cos demais e enriquecerse como 
persoa. 

SECUNDARIO 

Bloque 3. Funcionamento da lingua  

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico amplo e 
preciso de diferentes categorías gramaticais. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía diversa 
da lingua galega nas súas producións orais e escritas. 

SECUNDARIO 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas 
verbais e as perífrases verbais da lingua galega e dis-
tingue os diversos tipos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de 
creación de palabras. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procede-
mentos de creación léxica. 

SECUNDARIO 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e sufixos e 
as súas posibilidades combinatorias para crear novas 
palabras. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou latina de 
prefixos e sufixos habituais no uso da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética 
da lingua galega, con especial atención á entoación, 
ás vogais de grao medio e ao n velar. 

SECUNDARIO 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en papel como en soporte 
electrónico, especialmente sobre cuestións de uso 
(semántico e sintáctico) e de normativa, para resol-
ver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autó-
noma e para ampliar o seu vocabulario. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas ortográfi-
cas e morfolóxicas da lingua galega nos discursos 
orais e escritos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social das 
normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

SECUNDARIO 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a puntuación, 
de acordo coa cohesión sintáctica. 

FUNDAMENTAL 
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LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a palabra 
nuclear que o organiza sintáctica e semanticamente. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das oracións, 
identificando o verbo e os seus complementos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos elementos da 
estrutura sintáctica galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natureza do 
predicado. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta. FUNDAMENTAL 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos textuais 
de causa, consecuencia, condición, hipótese e os 
conclusivos, así como os mecanismos gramaticais e 
léxicos de cohesión interna. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en cons-
trucións propias e alleas. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división 
en parágrafos de textos propios e alleos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos 
propios e alleos. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apro-
piada, divididos en parágrafos e empregando os me-
canismos de progresión temática. 

FUNDAMENTAL 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos 
lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especial-
mente nos argumentativos, e aplícaos nas produ-
cións propias. 

SECUNDARIO 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas pro-
ducións propias, os distintos procedementos lingüís-
ticos para a expresión da subxectividade. 

SECUNDARIO 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en 
función do contexto, do tema e do xénero textual. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha 
adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xé-
nero textual. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 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 cultu-
rais e valora as competencias que posúe como per-
soa plurilingüe. 

FUNDAMENTAL 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, 

SECUNDARIO 
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desenvolvidos no curso nunha das linguas, para me-
llorar a comprensión e produción dos textos traballa-
dos en calquera das outras. 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación in-
terpersoal e de sinal de identidade dun pobo e argu-
menta fundamentadamente e cun discurso propio a 
súa postura. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a 
lingua propia, como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e argumenta cun discurso propio a súa 
postura. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e sabe describir a súa impor-
tancia dentro das linguas do mundo no século XXI. 

SECUNDARIO 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os principais 
recursos da rede en portugués (buscadores, enciclo-
pedias e portais de noticias). 

SECUNDARIO 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación estatal e 
autonómica básica en materia lingüística. 

SECUNDARIO 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con criterios so-
ciolingüísticos a situación galega actual. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de linguas 
tirando conclusións nas que incorpora os seus coñe-
cementos sociolingüísticos. 

SECUNDARIO 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística de Ga-
licia e emprega a terminoloxía apropiada. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución da lin-
gua galega a partir da situación sociolingüística ac-
tual. 

SECUNDARIO 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normaliza-
ción e argumenta axeitadamente a necesidade de 
continuar con este proceso na lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.3.2. Distingue normativización e normalización 
e explica axeitadamente cada fenómeno. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e social-
mente á normalización da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizado-
res en Galicia e valora a súa importancia. 

SECUNDARIO 

LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evo-
lución da lingua galega desde 1916 ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes FUNDAMENTAL 
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da historia social da lingua galega desde 1916 e ela-
bora textos expositivos sobre as diferentes etapas. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis rele-
vantes da historia social da lingua galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega desde 
1916. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e infor-
mación dos medios e das TIC, relacionados coa histo-
ria social da lingua galega desde 1916. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística e legal 
das linguas de España e analiza criticamente textos 
(literarios e xornalísticos), gráficos ou documentos 
audiovisuais que traten sobre a situación sociolin-
güística do Estado español. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atribuíbles 
a calquera lingua e especialmente á galega e rebá-
teos cunha argumentación axeitada. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as linguas, 
detecta os prexuízos, en caso de os ter, e rebáteos ar-
gumentadamente. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que ca-
racterizan as variedades xeográficas da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar 
da lingua galega. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como variedade 
unificadora. 

SECUNDARIO 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da lingua 
galega como símbolo de riqueza lingüística e cultural 
e rexeita fundamentadamente calquera prexuízo so-
bre a variación diatópica. 

FUNDAMENTAL 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas e dia-
fásicas da lingua galega e describe o influxo da situa-
ción sociolingüística nelas. 

SECUNDARIO 

Bloque 5. Educación literaria 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xera-
cións da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente os 
distintos períodos da literatura galega de 1916 ata a 
actualidade sinalando os seus principais trazos carac-
terísticos. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, 
obras representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade para a súa lectura. 

FUNDAMENTAL 
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LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos re-
presentativas da literatura galega de 1916 ata a ac-
tualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período da li-
teratura galega correspondente. 

SECUNDARIO 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos 
de obras da Literatura galega desde 1916 ata a actua-
lidade, sinala os seus trazos característicos definito-
rios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e so-
ciolingüístico do período da literatura galega corres-
pondente 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun mesmo pe-
ríodo ou de diferentes períodos atendendo aos seus 
principais contidos, sinala os seus trazos característi-
cos definitorios e pon todo en relación co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico do período ou 
períodos. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatiza-
damente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensa-
ísticos representativos da literatura galega de 1916 
ata a actualidade. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos re-
presentativos da literatura galega de 1916 ata a ac-
tualidade e escribe/debate, argumentadamente, so-
bre os seus valores literarios. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colecti-
vamente nos que se describen e analizan textos re-
presentativos da literatura galega de 1916 ata a ac-
tualidade. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas 
para a realización de traballos e cita axeitada destas. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC 
para a realización de traballos e cita axeitada destes. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención litera-
ria partindo das características dos traballados na 
aula. 

FUNDAMENTAL 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como ins-
trumento de comunicación capaz de analizar e regu-
lar os sentimentos e xuízos. 

FUNDAMENTAL 

 

 

F.   PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos básicos que imos empregar para a avaliación do alumnado son: 
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• Observación directa do profesor/a 
• Corrección do profesror/a 
• Observación do resto do grupo aula 
• Corrección entre o alumnado. 
• Autoavaliación do propio alumno ou alumna. 

 
Os instrumentos que imos empregar para a avaliación serán basicamente: 

• Exames escritos e orais 
• Presentación de traballos vía papel e/ou dixital 
• Lectura en alto e en silencio. 
• Un libro de literatura por trimestre. 
• Dramatización e Debates 
• Anotación no libro de notas seguindo unhas pautas. 

 
 A seguir indícanse nunha táboa os procedementos e instrumentos para avaliar cada estándar: 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVA-
LIACIÓN 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de tex-
tos orais dos medios de comunicación audiovi-
suais, identifica o propósito, a tese e os argu-
mentos de noticias debates ou declaracións, 
determina o tema e recoñece a intención co-
municativa do/da falante. 

 P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Visionado de vídeos. Debates sobre os  mes-
mos. 

LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estru-
turan as mensaxes orais, o tema, así como a 
idea principal e as secundarias. 

Observación e rexistro da profesora. Autoavalia-
ción. 

 I: Debates. Intercambio co resto do alumnado. 

LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma 
como o contido de noticias, debates e proce-
dentes dos medios de comunicación e reco-
ñece a validez dos argumentos. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Visionado de vídeos. Debates sobre os  mes-
mos. 

LGB1.2.1. Distingue entre opinión e persua-
sión en mensaxes publicitarias orais e identi-
fica as estratexias de enfatización. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Execicios de aula. 

LGB1.2.2. Analiza os elementos verbais dos 
textos orais: no plano fónico (xogos fónicos), 
no plano morfosintáctico (condensación, con-
cisión e economía) e no plano léxico-semán-
tico (léxico connotativo, simbólico e atractivo 
para o receptor). 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I: Exercicios de aula. 

LGB1.2.3. Analiza os elementos non verbais, 
en especial a imaxe (mensaxe icónica) e o son 
(diálogo, ruídos e música), en anuncios publi-
citarios ou outro tipo de comunicacións orais. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Visionado de vídeos publicitarios. 

LGB1.3.1. Identifica a intención comunicativa, 
a tese e os argumentos dos debates, relatorios 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Asistencia a conferencias, debates. Traballos 
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e mesas redondas do ámbito educativo e ela-
bora un esquema ou resumo. 

escritos. 

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüís-
ticos para manifestarse a favor ou en contra 
dunha opinión ou postura. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. 

 I: Debates 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, 
a idea principal e as secundarias, de calquera 
texto oral, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das varieda-
des dialectais. 

P: P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. 

 I: Visionado de vídeos e escoita de textos dialec-
tais. 

LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcio-
nan adecuación, coherencia e cohesión ao dis-
curso. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I: Visionado de vídeos. Escoita de textos orais. 

LGB1.5.2. Coñece e aplica as normas que rexen 
a cortesía na comunicación oral e respecta as 
opinións alleas. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Debates. 

LGB1.5.3. Recoñece a importancia dos aspec-
tos prosódicos (entoación, pausas, ton, timbre 
e volume), a linguaxe corporal adecuada (mi-
rada e posición do corpo), así como o autocon-
trol das emocións ao falar en público. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Presentación de traballos de forma oral. 

LGB1.65.1. Recoñece a emisión dunha pronun-
cia galega correcta, identifica os erros na pro-
dución oral allea e produce discursos orais que 
respectan as regras prosódicas e fonéticas da 
lingua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Exercicios de aula. Escoita de textos orais e 
produción de textos orais. 

LGB1.6.2. Recoñece e rexeita argumentada-
mente os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia propia da lingua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. Valora-
ción do grupo aula. 

 I: Debates. Exposicións. 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal 
propia e asúmea como a variedade habitual do 
seu contexto. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 
 I: Calquera exercicio de aula. 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en interven-
cións espontáneas, adecuadas á situación e á 
intención comunicativa desexada, con cohe-
rencia, cohesión e corrección. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I: Debates. Exposicións orais. 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas interven-
cións orais espontáneas respectando as regras 
morfosintácticas desta lingua, en especial a co-
locación do pronome átono, así como a foné-
tica galega (pronuncia das sete vogais, n velar 
e fonema fricativo palatal xordo). 

 P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I: Debates. Exposicións orais. 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais es-
pontáneas expresións propias do galego: infi-
nitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I: Debates. Exposicións orais. 
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LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais es-
pontáneas un léxico rico e variado. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I: Debates. Exposicións orais. 

LGB1.8.1. Reflexiona e ten unha postura crítica 
ante as mensaxes discriminatorias que prove-
ñen dos medios de comunicación. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I: Debates. Exposicións orais. 

LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios. Debates. Exposicións orais. 

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura 
o contido, revisa os borradores e esquemas. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
I: Realiza borradores e esquemas. 

LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara 
e ordenada e con corrección gramatical. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
I: Exercicios. Exames. 

LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situa-
ción comunicativa. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
I: Calquera actividade de aula. 

LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elemen-
tos prosódicos e (entoación e pronuncia axei-
tada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe 
corporal (mirada e posición do corpo) así como 
o autocontrol das emocións ao falar en pú-
blico. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios. Debates. Exposicións orais. 

LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse 
bibliograficamente, revisar gramaticalmente o 
texto e elaborar unha presentación atractiva e 
innovadora. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exposicións formato dixital 

LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, re-
peticións, ambigüidades, pobreza léxica, erros 
fonética e entoación inadecuada) nos discur-
sos propios e alleos para evitalos nas súas pro-
ducións. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios. Debates. Exposicións orais. 

LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma 
comprensible e convincente e comenta as con-
tribucións das persoas interlocutoras. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios. Debates. Exposicións orais. 

LGB1.112 Aplica as normas que rexen a corte-
sía na comunicación oral, respecta as quendas 
e as opinións alleas e emprega unha linguaxe 
non discriminatoria. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios. Debates. Exposicións orais. Cal-
quera actividade de aula. 

LGB1.12.1. Desenvólvese con eficacia en situa-
cións que xorden na vida diaria así como nou-
tras de estudo ou traballo e participa en con-
versas informais. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Calquera actividade de aula. 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

LGB2.13.1. Identifica e describe os valores da 
lingua oral como un instrumento útil na apren-
dizaxe, así como para relacionarse cos demais 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Calquera actividade de aula. 
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e enriquecerse como persoa. 

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que fa-
cilitan a análise do contido (resumos, cadros, 
esquemas e mapas conceptuais). 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos 
propios (gramaticais e léxicos) e recursos 
alleos (dicionarios e outras fontes de docu-
mentación) para solucionar problemas de 
comprensión. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. 

LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de 
ideas dun texto. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.1.4. Deduce información global do texto 
a partir de contidos explícitos e implícitos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.1.5. Entende o significado de palabras 
propias do rexistro culto e incorpóraas ao seu 
discurso. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.2.1. Identifica a intención comunicativa, 
o tema e os subtemas de escritos propios da 
vida cotiá relacionados co ámbito laboral, ad-
ministrativo e comercial. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2 2.2. Comprende, interpreta e valora tex-
tos propios da vida cotiá pertencentes a distin-
tos ámbitos: laboral (currículo, carta de pre-
sentación, ficha de contratación en empresas 
e redes sociais de procura de emprego, con-
trato, nómina e vida laboral), administrativo 
(carta administrativa e solicitude ou instancia) 
e comercial (carta comercial, carta de reclama-
ción e impreso administrativo de reclama-
ción). 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. 

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co 
ámbito educativo, tanto materiais de consulta 
(dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), 
como libros de texto e recursos de temas es-
pecializados en internet. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Calquera actividade de aula. 

LGB2.3.2. Interpreta a información de mapas, 
gráficas, diagramas. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención co-
municativa de textos argumentativos. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpreta-
ción a partir dos argumentos expresados nun 
texto. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos P: Observación da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. 
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dos textos xornalísticos de opinión: carta ao di-
rector, editorial, columna e artigo de opinión. 

LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun 
texto xornalístico e distingue entre informa-
ción, opinión e persuasión. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.6.1. Comprende e interpreta as mensa-
xes explícitas e implícitas que transmiten os 
textos publicitarios dos medios de comunica-
ción (anuncios). 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.6.2. Reflexiona e ten unha postura crítica 
ante as mensaxes persuasivas que proveñen 
dos medios de comunicación. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2 7.1. Reflexiona sobre os usos lingüísticos 
que levan implícitos prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. 

LGB2.7.2. Detecta prexuízos e mensaxes discri-
minatorias implícitas nos textos de medios de 
comunicación con especial atención á publici-
dade. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames escritos. Traballos. 

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza infor-
mación e extrae conclusións a partir da con-
sulta de materiais en distintos soportes. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exercicios de aula. Presentación de traballos. 

LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as 
bibliotecas ou as TIC para integrar os coñece-
mentos adquiridos nos seus escritos. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exercicios de aula. Presentación de traballos 

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planifica-
ción para organizar o seu discurso (diferentes 
tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exercicios de aula. Presentación de traba-
llos. 

LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en fun-
ción da tipoloxía textual e do acto comunica-
tivo. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os con-
tidos en unidades sintácticas consecutivas e 
encadeadas con conectores e outros elemen-
tos de cohesión. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as 
normas morfosintácticas e sérvese das ferra-
mentas lingüísticas ao seus alcance (correcto-
res, dicionarios e gramáticas) para aplicalas co-
rrectamente. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Exames. 

LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a 
organización dos contidos do texto é correcta 
e que non se cometen erros ortográficos, gra-
maticais, de formato ou de presentación. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Traballos. 
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LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos 
textos: corrector ortográfico do procesador de 
textos, dicionarios en liña e outras páxinas es-
pecializadas no estudo da lingua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exercicios de aula. Traballos. 

LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para 
mellorar a presentación dos seus escritos, es-
pecialmente na presentación dos seus traba-
llos educativos, atendendo a cada unha das 
funcionalidades de cada elemento: encabeza-
mento e pé de páxina, numeración de páxinas, 
índice, esquemas etc. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Presentación de traballos. 

LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulga-
ción de textos propios, de coñecemento dou-
tros alleos e de intercambio de opinións. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Presentación de traballos. 

LGB2.11.1. Produce, respectando as súas ca-
racterísticas formais e de contido, e en soporte 
tanto impreso como dixital, textos propios da 
vida cotiá pertencentes a distintos ámbitos: la-
boral (currículo, carta de presentación, ficha 
de contratación en empresas e redes sociais de 
procura de emprego), administrativo (carta 
administrativa e solicitude ou instancia) e co-
mercial (carta comercial, carta de reclamación 
e impreso administrativo de reclamación). 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Presentación de traballos. Exercicios de aula. 

LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixi-
tal, cartas á dirección e columnas de opinión. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Presentación de traballos. 

LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou di-
xital, textos argumentativos, redactados a par-
tir da información obtida de distintas fontes. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exames escritos. Presentación de traballos. 
Comentarios escritos. 

LGB2.13.2. Crea, en soporte impreso ou dixi-
tal, un texto argumentativo propio a partir dun 
tema dado sen documentación previa. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Presentación de traballos. 

LGB2.13.3. Sintetiza a información e resume 
textos argumentativos sen repetir nin parafra-
sear o texto de partida. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Presentación de traballos. 

LGB2.14.1. Identifica e describe os valores da 
escritura non só como una ferramenta para or-
ganizar os pensamentos senón tamén como 
un instrumento para relacionarse cos demais e 
enriquecerse como persoa. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Debates. Actividades de aula. 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

LGB3.1.1. Recoñece, explica e usa un léxico 
amplo e preciso de diferentes categorías gra-
maticais. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 
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LGB3.1.2. Recoñece, explica e usa fraseoloxía 
diversa da lingua galega nas súas producións 
orais e escritas. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as 
formas verbais e as perífrases verbais da lingua 
galega e distingue os diversos tipos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedemen-
tos de creación de palabras. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os 
procedementos de creación léxica. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.3.3. Recoñece os valores de prefixos e 
sufixos e as súas posibilidades combinatorias 
para crear novas palabras. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.3.4. Identifica a procedencia grega ou la-
tina de prefixos e sufixos habituais no uso da 
lingua galega. 

P: Observación da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a 
fonética da lingua galega, con especial aten-
ción á entoación, ás vogais de grao medio e ao 
n velar. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e ou-
tras fontes de consulta, tanto en papel como 
en soporte electrónico, especialmente sobre 
cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 
normativa, para resolver dúbidas, e para pro-
gresar na aprendizaxe autónoma e para am-
pliar o seu vocabulario. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exercicios de aula. Presentación de traballos. 

LGB3.6.1. Aplica correctamente as normas or-
tográficas e morfolóxicas da lingua galega nos 
discursos orais e escritos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos e orais. Exercicios de aula. 

LGB3.6.2. Recoñece o valor funcional e social 
das normas ortográficas e morfolóxicas da lin-
gua galega. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exposicións orais. 

LGB3.7.1. Analiza e usa correctamente a pun-
tuación, de acordo coa cohesión sintáctica. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.8.1. Recoñece enunciados e identifica a 
palabra nuclear que o organiza sintáctica e se-
manticamente. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.8.2. Recoñece a estrutura interna das 
oracións, identificando o verbo e os seus com-
plementos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.8.3. Respecta a orde correcta dos ele-
mentos da estrutura sintáctica galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 
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LGB3.8.4. Clasifica oracións segundo a natu-
reza do predicado. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica co-
rrecta. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.9.1. Recoñece, explica e usa os nexos tex-
tuais de causa, consecuencia, condición, hipó-
tese e os conclusivos, así como os mecanismos 
gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en 
construcións propias e alleas. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a di-
visión en parágrafos de textos propios e alleos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en 
textos propios e alleos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura 
apropiada, divididos en parágrafos e empre-
gando os mecanismos de progresión temática. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Presenta-
ción de traballos. 

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os 
trazos lingüísticos dos diferentes xéneros tex-
tuais, especialmente nos argumentativos, e 
aplícaos nas producións propias. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas 
producións propias, os distintos procedemen-
tos lingüísticos para a expresión da subxectivi-
dade. 

P: Observación e rexistro da profesora. Autoava-
liación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das produ-
cións en función do contexto, do tema e do xé-
nero textual. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas 
cunha adecuación apropiada ao contexto, ao 
tema e ao xénero textual. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, re-
censión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e rela-
cionados cos elementos transversais, evita es-
tereotipos lingüísticos ou culturais e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilin-
güe. 

P: Observación e rexistro da profesora. Observa-
ción do grupo aula. 

 I:  Presentación de traballos orais e escritos. 

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísti-
cos de ámbito contextual, textual, oracional e 
da palabra, desenvolvidos no curso nunha das 
linguas, para mellorar a comprensión e produ-
ción dos textos traballados en calquera das ou-
tras. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación 
 I:  Exercicios de aula. 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de rela-
ción interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo e argumenta fundamentadamente e cun 
discurso propio a súa postura. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.1.2. Valora o plurilingüismo inclusivo, 
desde a lingua propia, como expresión da ri-
queza cultural da humanidade e argumenta 
cun discurso propio a súa postura. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman 
parte da comunidade lusófona e sabe describir 
a súa importancia dentro das linguas do 
mundo no século XXI. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.1.4. Incorpora á súa práctica cotiá os 
principais recursos da rede en portugués (bus-
cadores, enciclopedias e portais de noticias). 

P: Observación da profesora. 
 I:  Actividades de aula. 

LGB4.2.1. Coñece e describe a lexislación esta-
tal e autonómica básica en materia lingüística. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGB4.2.2. Describe acertadamente con crite-
rios sociolingüísticos a situación galega actual. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.2.3. Analiza gráficas de distribución de 
linguas tirando conclusións nas que incorpora 
os seus coñecementos sociolingüísticos. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.2.4. Describe a situación sociolingüística 
de Galicia e emprega a terminoloxía apro-
piada. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.2.5. Analiza as tendencias de evolución 
da lingua galega a partir da situación sociolin-
güística actual. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.3.1. Identifica os procedementos de nor-
malización e argumenta axeitadamente a ne-
cesidade de continuar con este proceso na lin-
gua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.3.2. Distingue normativización e norma-
lización e explica axeitadamente cada fenó-
meno. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüís-
tica e valora a importancia de contribuír indivi-
dual e socialmente á normalización da lingua 
galega. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. Debates. 

LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes nor-
malizadores en Galicia e valora a súa impor-
tancia. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Exercicios de aula. 
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LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos 
da evolución da lingua galega desde 1916 ata 
a actualidade. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos rele-
vantes da historia social da lingua galega desde 
1916 e elabora textos expositivos sobre as di-
ferentes etapas. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis 
relevantes da historia social da lingua galega 
desde 1916. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos fei-
tos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde 1916. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e 
información dos medios e das TIC, relaciona-
dos coa historia social da lingua galega desde 
1916. 

P: Observación da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Traballos. 

LGB4.5.1. Describe a situación sociolingüística 
e legal das linguas de España e analiza critica-
mente textos (literarios e xornalísticos), gráfi-
cos ou documentos audiovisuais que traten 
sobre a situación sociolingüística do Estado es-
pañol. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.6.1. Sinala os prexuízos lingüísticos atri-
buíbles a calquera lingua e especialmente á ga-
lega e rebáteos cunha argumentación axei-
tada. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. 

 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.6.2. Analiza a opinión propia sobre as lin-
guas, detecta os prexuízos, en caso de os ter, e 
rebáteos argumentadamente. 

P: Observación e rexistro da profesora e do 
grupo aula. Autoavaliación. 

 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos 
que caracterizan as variedades xeográficas da 
lingua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade es-
tándar da lingua galega. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGB4.7.3. Valora a lingua estándar como varie-
dade unificadora. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
 I:  Calquera actividade de aula. 

LGB4.7.4. Valora as variedades xeográficas da 
lingua galega como símbolo de riqueza lingüís-
tica e cultural e rexeita fundamentadamente 
calquera prexuízo sobre a variación diatópica. 

P: Observación da profesora. Autoavalición. 
 I:  Exercicios de aula. Traballos. 

LGB4.7.5. Recoñece as variedades diastráticas 
e diafásicas da lingua galega e describe o in-
fluxo da situación sociolingüística nelas. 

P: Observación da profesora. 
 I:  Exercicios de aula. Traballos. 

Bloque 5. Educación literaria 
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 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e 
xeracións da literatura galega de 1916 ata a ac-
tualidade. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoada-
mente os distintos períodos da literatura ga-
lega de 1916 ata a actualidade sinalando os 
seus principais trazos característicos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razo-
ados, obras representativas da literatura ga-
lega de 1916 ata a actualidade para a súa lec-
tura. 

P: Observación da profesora. Autoavaliación. 
I: Lectura dun libro por trimestre. 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos 
representativas da literatura galega de 1916 
ata a actualidade, resume o seu contido, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e re-
laciónaos co contexto histórico, cultural e so-
ciolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos ou orais. Traballos. Lectura 
dun libro por trimestre. 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, 
textos de obras da Literatura galega desde 
1916 ata a actualidade, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico 
do período da literatura galega correspon-
dente 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dun 
mesmo período ou de diferentes períodos 
atendendo aos seus principais contidos, sinala 
os seus trazos característicos definitorios e 
pon todo en relación co contexto histórico, cul-
tural e sociolingüístico do período ou perío-
dos. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Exercicios de aula. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dra-
matizadamente textos narrativos, poéticos, te-
atrais e ensaísticos representativos da litera-
tura galega de 1916 ata a actualidade. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Lectura en voz alta. Dramatizacións. 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións 
de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensa-
ísticos representativos da literatura galega de 
1916 ata a actualidade e escribe/debate, argu-
mentadamente, sobre os seus valores litera-
rios. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou 
colectivamente nos que se describen e anali-
zan textos representativos da literatura galega 
de 1916 ata a actualidade. 

P: Observación do grupo aula. Autoavaliación. 
Observación da profesora. 
I: Elaboración de traballos. 
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LGLB5.5.1. Consulta fontes de información va-
riadas para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

P: Observación do grupo aula. Autoavaliación. 
Observación da profesora. 
I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos 
das TIC para a realización de traballos e cita 
axeitada destes. 

P: Observación do grupo aula. Autoavaliación. 
Observación da profesora. 
I: Elaboración de traballos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención 
literaria partindo das características dos traba-
llados na aula. 

P: Observación e rexistro da profesora. 
 I:  Exames escritos. Traballos. Exercicios de aula. 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

P: Observación da profesora. Autoavliación. Ob-
servación do grupo aula. 
I: Realización de textos propios. 

 

 

G. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS.  

A área de Lingua Galega e Literatura é unha materia das denominadas instrumentais, polo 
que no traballo de aula o/a docente manexa dous obxectivos fundamentais: 

α. a consecución de obxectivos curriculares a través dos contidos de currículo 
β. o desenvolvemento de habilidades que favorezan a aprendizaxe do alumnado noutras 

áreas. 
 
Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de procedemen-

tos básicos da materia que son, obviamente, extrapolables a outras áreas e contextos de aprendiza-
xes.: 

• comprensión oral e lectora 
• a expresión oral e escrita 
• a argumentación 

 
Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naquelas que perseguen as habilidades de co-

municación entre iguais e o desenvolvemento da expresión e comprensión oral, o traballo en grupo 
colaborativo achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento 
persoal desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunica-
tiva. 

 
Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias predo-

minantes no alumnado, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das intelixencias múlti-
ples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender os contidos que pre-
tendemos que se adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe. 

 
Na área de Lingua Galega e Literatura é indispensable a vinculación a contextos reais e a 

aplicación dos conceptos máis abstractos para mellorar o desenvolvemento lingüístico do alumno. 
Para iso, as tarefas competenciais propostas facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización 
de aprendizaxes en situacións cotiás e próximas aos alumnos. 
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H. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

O libro de texto utilizado é o da editorial Xerais 
 
Como material complementario utlizaremos o acceso dixital que nos proporciona a editorial, 

ademais doutros de apoio como todo tipo de exercicios e textos en fotocopia. 
 
Para o fomento da lectura e como complemento para traballar a CCC en cada curso 

programamos a lectura dun libro  avaliable por trimestre. Este libro puntuará 2 puntos no exame 
parcial no que se inclúa. 

 

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 
- VILLAR, Domingo. Ollos de auga. 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. 
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- SIMÓ, Clara. Xoel. Ed. Xerais. 
- FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Cartas de inverno. Ed. Xerais. 
- CARBALLUDE, Pepe. Maldito DNI. Ed. Xerais. 
 
 

 
 
 
Outros materiais resaltables son todos aqueles que nos poida proporcionar internet, peza 

fundamental para o desenvolvemento das competencias clave. A súa utilización é unha peza 
fundamental no noso traballo de aula. A seguir noemamos algúns deles coa clara conciencia de que 
nos faltan moitísimos e que nin todos eses son utilizados todos os cursos e que se utilizan outros 
que probablemente non aparezan aí reseñados. 

 
 
LITERATURA: 
 
● Coñecemento e acceso a webs que presentan corpus completos ou  parciais de autores de litera-
tura galega: 

Biblioteca Virtual Galega http://bvg.udc.es/ 
Biblioteca virtual da Real Academia Galega http://www.realacademiagalega.org/RAGBibVir 
Literatura Galega  http://www.culturagalega.org/lg3/ 
Asociación de escritores en lingua galega http://www.aelg.org/ 
Libros Google http://books.google.es / 
Galegos Espallados http://www.galespa.com.ar/ 

● Estudo de autores e movementos literarios a partir de páxinas específicas e monográficas: 
Consulta de información sobre a vida, obra, textos, foros de debate, etc.: 
Fundación Otero Pedrayo http://www.arrakis.es/~trasalba/default.htm 
Fundación Vicente Risco http://www.fundacionvicenterisco.com/ 
Museo Castelao http://www.museocastelao.org/ 
Fundación Luís Seoane http://luisseoane.org/ 
Fundación Neira Vilas http://www.fundacionxoseneiravilas.com/ 
Obra de Celso Emilio Ferreiro http://www.ctv.es/USERS/luz/LNP 
Web de Manuel María http://www.manuelmaria.com/ 
Web de Uxío Novoneyra http://www.uxionovoneyra.com/ 
Web de Bernardino Graña http://www.bernardinograña.org/ 
Batallón literario http://www.finisterrae.com/batallon/ 
Web de Yolanda Castaño http://www.yolandacastano.com/ 

● Visionado de vídeos de carácter didáctico sobre diversos autores: Castelao, Otero Pedrayo, Blanco 
Amor, Celso Emilio Ferreiro, Lorenzo Varela...) 
● Visionado en http://es.youtube.com de fragmentos de actuacións, entrevistas... de actualidade 
relacionadas coa literatura galega (Méndez Ferrín, Reixa e Os resentidos, Manuel Rivas, Suso de 
Toro...) 
● Audición de materiais musicais ou sonoros sobre temática literaria obtidos de 
páxinas web: contos de Casares, Castelao, Neira Vilas... no arquivo sonoro de 
http://www.culturagalega.org , de Cabanillas, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María... 
 en http://www. ghastaspista.com, Uxío Novoneyra en tp://www.diadasletras- 
2010.com, entrevistas e tertulias (Casares no arquivo sonoro de http://www.culturagalega. 
org...) 
 

http://www.realacademiagalega.org/RAGBibVir
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LINGUA: 
Coñecemento e utilización de recursos lingüísticos en internet: dicionarios,  correctores, tradutores, 
léxicos específicos... ( basicamente en http://www.edu.xunta.es/portal / contenido/ Recursos ). 
Exercicios interactivos de gramática, léxico e comprensión de Serafín Álvarez, 
Morfoloxía: información e algunhas actividades en papel na web Cousas de galego. Exercicios inter-
activos con pronomes. Exercicios interactivos sobre o infinitivo conxugado. Actividades de léxico para 
localizar a palabra definida e Actividades de léxico sobre mamíferos na páxina do Correlingua, Dúas 
propostas creativas para traballar a sintaxe de Luciano Fernández. Presentación en diapositivas sobre 
abreviaturas, siglas, símbolos e acrónimos elaborada por Román Landín para 4º de ESO, xogos de 
lingua O preguntoiro e O aforcado, no portal de contidos da Xunta. 
 
● Lingua oral: Dúas presentacións sobre variedades dialectais: unha sobre bloques e áreas e outra 
con mapas, de Noemí Pazó; Información sobre fonética na web Cousas de galego; Información sobre 
dialectoloxía na web Cousas de galego, Webquest sobre dialectoloxía para 1º de Bach., realizada por 
Xoán Costa; Mapas dialectais do ILG A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego: audiolibro 
editado por Fernández Rei e Carme Hermida. para escoitar en liña ou descargar en formato mp3. 
 
 

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

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 
 
NOTA DA AVALIACIÓN: 
 
1. Realización mínimo de dúas probas cualificables por avaliación. A media das mesmas suporá o 

80% da nota de avaliación. 
 ***Aclárase que en cada proba entrarán contidos das anteriores. En 4º de ESO poderase 
realizar, se se ve oportuno, un exame de recuperación por avaliación. Ou unha recuperación a 
final de curso con contidos de todas as avaliacións. 

2. Un libro cualificable por trimestre. A súa cualificación suporá 2 puntos no exame no que se in-
clúa. 

3. Unha actitude positiva cara a materia, isto é, o traballo diario: tarefas encomendadas para casa, 
exercicios realizados na aula, participación na clase, actitude na aula, exposición oral correcta, 
lectura... Suporá outro 5% da nota da avaliación. 

 

4. ORTOGRAFÍA: Poderá efectuarse unha detracción de puntos por erros na ortografía das probas 
escritas, até un máximo de 1,5 puntos por proba. Farase do seguinte xeito: baixarase  0,1 puntos 
por cada erro ortográfico. 

 

A NOTA FINAL DE XUÑO: será a media aritmética das tres avaliacións. En todo caso o alumno ou 
alumna que aprobe a última avaliación considerarase aprobado/a. 
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NA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO AVALIARASE SOAMENTE MEDIANTE A PROBA 
ESCRITA O GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
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L. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teranse en conta os seguintes aspectos: 

- Coordinación do grupo de alumnado. 
- Planificación das tarefas: dotación de medios e tempos e distribución dos mesmos. 
- Ambiente de traballo e participación do alumnado. 
- Selección do xeito de elaboración de actividades. 

Teranse en conta os seguintes indicadores co fin de establecer unha avaliación de todo o 
proceso.- 

 -Relación entre obxectivos e estándares de aprendizaxe. 
 -Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais. 
 -Adecuación de medios e metodoloxía coas necesidades reais. 
 -Relación entre os contidos esixidos e as actividades de avaliación. 
Para este proceso valerémonos da seguinte táboa: 

 
TABOA DE INDICADORES PARA AVALIAR A PRACTICA DOCENTE 
 
 SI/NON. Por que? 

Os obxectivos marcados son axeitados ás 
capacidades e intereses do alumnado 

 

O alumnado ten claros os obxectivos  

As competencias foron traballadas, grada-
das e desenvolvidas 

 

Os contidos foron adaptados ás peculiari-
dades do alumnado 

 

A metodoloxía é estimulante para o alum-
nado e eles a consideran axeitada 

 

Os materiais e recursos son axeitados  

Motivouse o alumnado  

Logramos a implicación das familias  

O equipo docente traballou coordinada-
mente e asumindo pautas compartidas 

 

As actividades foron axeitadas ás capaci-
dades do alumnado 
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Traballaronse os estandares de aprendi-
zaxe 

 

A axuda prestada foi axustada ás necesi-
dades do alumnado 

 

Temos dado a posibilidade de interactuar 
entre iguais 

 

Tiveron cabida as iniciativas persoais do 
alumnado 

 

O desenvolvemento  das actividades axus-
touse ao que se programou 

 

A organizacion dos espazos da aula favo-
rece o traballo tanto individual como co-
lectivo, asi como o desenvolvemento de 
tarefas e metodoloxías diversas 

 

O uso das novas tecnoloxías foi axeitado 
tanto para o alumnado como para as ex-
plicacións e usos de recursos por parte do 
profesorado 

 

 
INSTRUMENTOS PARA LEVAR A CABO ESTA AVALIACIÓN 
 

• Autorreflexión do profesorado sobre a súa práctica docente 
• Análise do cumplimento dos diversos aspectos da programación 
• Análise dos resultados académicos 
• Reunións de departamento, equipo docente e CCP 
• Enquisas persoais ou anónimas ao alumnado sobre diferentes aspectos. 
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LL. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A TOMAR SEGUNDO RESULTADOS 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe dos alumnos e alumnas diríxese cara unha serie de 
obxectivos valiosos, o que implica que debemos partir dunha avaliación inicial, que nos permita 
coñecer o punto do cal partimos e sobre o que se irán operando os cambios para a aprendizaxe. 

O coñecemento dos niveis, características e necesidades do alumnado permitirán tomar unha 
serie de decisións relativas a: 

• Planificación e programación das actividades docentes. 

• Adopción de medidas de atención á diversidade na aula. 

• Metodoloxías a empregar. 

Ao tratarse de decisións que afectan a un equipo docente é necesario que exista un intercambio 
de opinión e información entre os membros do equipo educativo. A avaliación  inicial do alumnado 
é un primeiro paso no proceso de avaliación continua que leva a cabo o equipo docente. 

O proceso de avaliación inicial esixe que se atenda máis aos posibles recursos e capacidades 
do alumnado que ás posibles deficiencias que presenten aínda sen esquecer estas.. Parece ser máis 
produtivo analizar as expectativas e intereses, as potencialidades que posúen alumnas e alumnos, co 
fin de proporcionarlles unha educación adaptada, que simplemente “ constatar o baixo nivel que 
posúen”. 
 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 A avaliación inicial realizarase a través da observación directa do alumnado por parte do 
profesor/a para ver se as súas compentencias se adecúan ao esixible no nivel correspondente. 

Esta observación será a través das actividades de aula e se o profesor/a o considera oportuno 
mediante probas escritas ou orais nas que o alumno ou alumna poida amosar as súas competencias. 
Como complemento traballarase en grupos que poderán indicarnos as tendencias xerais do alumnado. 
Realizaranse asemade simulacións de situación, debates… 

Vense realizando a avaliación inicial durante o mes de outubro, xa que isto nos permite 
facilitar pautas para a adaptación do proxecto curricular ás características  e necesidades do alumnado. 

Será nesta reunión incial do equipo docente onde se expoñerá toda a información recabada 
polo profesorado na aula durante todo o período de avaliación incial co fin de recomendar as 
medidas compensatorias (agrupamento, apoio, PROA) para aquel alumnado que se considere que o 
necesita. 

 
M. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 Á hora de establecer as medidas de atención á diversidade e inclusión habemos de recompi-
lar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo, 
debe coñecerse a relativa a: 

• O número de alumnos e alumnas. 
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 
• As necesidades que se puidesen identificar; cómpre pensar nesta fase en como se poden abor-

dar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 
eficacia de medidas, etc.). 
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• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais. 
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

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

Necesidades individuais 
 A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón 
que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudan-
tes. A partir dela poderemos: 
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con nece-
sidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que re-
quiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xes-
tión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que 
se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.   
 

PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNADO REPETIDOR: 
 O alumnado repetidor deberá reforzar a materia a través dunha serie de actividades que se 
contemplarán a medida que avance o curso. Estas actividades realizaranas na casa, cando o profesor/a 
o considere oportuno, e serán corrixidas polo profesor/a correspondente. Asemade, e na medida do 
posible, prestarase unha atención especial dentro da aula á hora de establecer as carencias que amosan. 
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