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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación está baseada no esquema indicado na resolución do 27 de xullo de 2015 para 

a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 29/07/2015) no seu artigo 13.  

1.1. Referencias lexislativas 

• RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeneral de Educación e Forma-

ción Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas 

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bachare-

lato no curso académico 2022/23, DOGA 26 de xuño de 2022. 

• Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato 

no sistema educativo de Galicia.  

• Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docen-

tes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 

na Lei Orgánica 2/2006, do 2 de maio de educación. 

• Resolución do 29 de maio de 2019 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

no curso 2019/20 do currículo da ESO e Bacharelato. Corrección de erros á Resolución 

do 29 de maio de 2019.  

• ORDE do 7 de agosto de 2018 para a ampliación das materias de libre configuración: 

Sociedade Inclusiva e Coeducación para o século XX.  

• Resolución do 11 de maio de 2018 pola que se ditan as instrucións para o desenvolve-

mento, no curso académico 2018/2019, do currículo establecido no Decreto 86/2015, 

do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docen-

tes. 

• Orde do 3 de agosto de 2017 para a ampliación de materias de libre configuración. 

• Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-

fesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 

no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Co-

munidade Autónoma de Galicia 

• Resolución do 15 de xullo de 2016 pola que se ditan instrucións para a implantación do 

currículo da ESO e do bacharelato. 
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• ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre confi-

guración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación se-

cundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Pro-

fesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-

2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacha-

relato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

• ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secun-

daria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• ORDE  ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educa-

ción secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

• LOMCE, Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro. 

1.2.- Contextualización 

1.2.1.- Onde estamos? 

O noso Centro Escolar está situado no núcleo urbano de Miño, preto dun entorno natural moi 

rico e singular, as marismas do río Baxoi, e moi cerca das praias da Ribeira e da Praia Grande 

de Miño. Recibe alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior, que forman parte do conxunto 

do Eume, xunto cos concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume dentro da bisbarra natural 

que forma o Golfo Ártabro. 

Miño, situado na costa, evoluciona de maneira positiva no seu crecemento, 

experimentando pequenos altos e baixos en relación coa conxuntura do momento (crise 

económica, emigración, etc.). Na actualidade funciona como núcleo de veraneo para o 

Conxunto Ártabro, igual que outros da zona. En cambio Vilarmaior, situado no interior, sofre 

reducións moi drásticas no número de habitantes, a partir dos anos 40, como consecuencia dos 

desprazamentos da poboación na busca de mellores oportunidades e dun aumento do nivel de 

vida. É un concello menor polo seu escaso peso demográfico. 

Miño está situado na desembocadura da Ría de Betanzos. limita ó Norte co concello de 

Pontedeume, ó sur cos concellos de Paderne e Irixoa, ó leste co de Vilarmaior e ó oeste coa 

citada ría. Cunha extensión de 34 km2 ten unha densidade de poboación de 187 hab./km2 e un 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738&lang=es
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crecemento vexetativo negativo de -6 (datos dos anos 2018 e 2017, respectivamente). Está 

atravesado pola variante da N-VI Betanzos-Ferrol, pola autoestrada A-9 e pola liña de 

ferrocarril Betanzos-Ferrol. Pertence á bisbarra das Mariñas. Báñao a ría de Ares e Betanzos 

que lle proporcionan un clima suave aínda nas zonas situadas máis lonxe da costa. 

Está distribuído territorialmente en oito parroquias: Bemantes, Callobre, Carantoña, 

Castro, Leiro, Miño, Perbes e S. Xoán de Vilanova.  

O relevo é irregular e de pouca altura, a costa é recortada. Na desembocadura do Lambre 

na Ponte do Porco hai unha pequena ría que forma a praia da Alameda, a continuación da praia 

Grande. Logo, a costa é rochosa con calas areosas como Andaio e S. Pedro de Perbes. En fronte, 

unhas pequenas illas. 

Os ríos máis importantes son o Lambre e o Baxoi, cruzados por dúas pontes famosas 

construídas polos Andrade. Unha deu fama ó lugar de Ponte do Porco, aínda que a primitiva 

atópase 1 km. máis arriba e hoxe chámase Ponte Lambre, de estilo oxival cun só arco. A outra 

cruza o Baxoi cerca da desviación que sae cara a Bañobre, o carón da desviación Betanzos-

Ferrol da estrada nacional VI. Esta desemboca nunha zona pantanosa, as marismas. 

O clima, de tipo oceánico húmido caracterízase polas suaves temperaturas e choivas 

abundantes. En canto aos montes son de pouca altura, o solo é de tipo cambisol ou terra parda, 

característicos da Galicia do Norte, de baixa fertilidade e un aproveitamento forestal -algún día 

con vexetación autóctona de carballos, hoxe substituídos de piñeiros e eucaliptos, e gandeiro, 

case exclusivo. 

1.2.2.- Aspectos socioeconómicos  

A economía era, tradicionalmente, de carácter agrario, gandeiro e forestal. Estas actividades 

económicas foron perdendo paulatinamente importancia en favor do sector servizos: turismo, 

sobre todo, e comercio. 

A industria forestal conta con 1200 ha. dedicadas a monte para a produción de madeira, 

o que significa o 36 % da superficie total do municipio. Outros sectores como o pesqueiro 

carecen de relevancia no conxunto da economía local. A actividade industrial non é moi 

importante. Dedícanse á actividade industrial e á construción arredor dun 25% da poboación. 

Miño conta cun número importante de empresas, en relación á poboación, pero a maioría 

son empresarios autónomos. 

Un aspecto a ter en conta é a crecente importancia da zona como centro de veraneo, o 

que ocasiona un aumento importante de poboación flotante no período estival, un notable 
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desenvolvemento de complexos hostaleiros e zonas residenciais que lle imprimen un carácter 

urbano ó municipio. O paro rexistrado, preto do 10%, vincúlase, sobre todo, ao sector servizos. 

1.2.3.- O centro escolar 

O CPI Castro Baxoi é un centro de titularidade pública que escolariza alumnado dos concellos 

de Miño e Vilarmaior (das parroquias de Vilamateo, Güimil, O Tres e Torres). É o único centro 

escolar da zona coa oferta obrigatoria de Educación Primaria e Secundaria, ademais do 2º ciclo 

de Educación Infantil. Ten dúas escolas unitarias adscritas, as escolas de Bemantes, no Concello 

de Miño, e de Torres, no de Vilarmaior. Nas dúas escolarízanse alumnado de 2º ciclo de 

Educación Infantil e os tres primeiros cursos de Educación Primaria. O noso centro está adscrito 

aos IES Breamo de Pontedeume e IES As Mariñas de Betanzos para a continuidade dos estudos 

postobrigatorios.  

O centro está situado na Rúa As Marismas, número 25, no lugar de Telle, dentro do 

núcleo de Miño, cunha construción moderna e pouco funcional. Foi construído en dúas fases, a 

primeira foi inaugurada en 1995-96, e está ocupada practicamente na súa totalidade pola 

Educación Infantil e Primaria. A segunda foi construída no curso 1999-2000 e nela se sitúan as 

aulas da ESO, e aulas específicas como Plástica. Conta tamén cunha aula taller de Tecnoloxía 

e unha Biblioteca. 

A lingua materna predominante é o galego, sobre todo daquel alumnado procedente de 

Vilarmaior, un concello máis rural que Miño. Así e todo, o centro non consta de información 

detallada ao respecto. Pouco alumnado se expresa de maneira inicial en galego, mais sábeno 

falar os máis deles, agás a poboación de orixe estranxeira. 

O idioma vehicular maioritario do centro é o galego e o da contorna é maioritariamente 

o castelán entre aquel alumnado de Miño (zona urbana). Estamos en pleno proceso de 

substitución lingüística e apréciase nos rapaces máis pequenos unha forte diglosia, polo que 

poucos alumnos e alumnas empregan como primeira lingua o galego. 

1.2.4.- Número de alumnos 

O noso CPI conta no curso 2022-23 cun total de 549 alumnos e alumnas. É importante sinalar 

que nos últimos cursos estamos experimentando un aumento continuo de alumnos en todas as 

etapas (485 no curso 2015-16, 507 no 2016-17, 508 no 2017-18, 501 no 2018-19, 509 no 2019-

20, 535 no 2020-21, 545 no 2022-23). Así mesmo, verificamos o número significativo de 

alumnos que se incorporan ao centro ao longo do curso. 
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A distribución por etapas sería a seguinte: 

 

Na etapa da ESO a distribución do alumnado é a seguinte: 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

CURSO GRUPO ALUMNADO 

1º A 18 

1º B 18 

1º C 18 

2º A 32 

2º B 30 

3º A 32 

4º A  31 

TOTAL 7 grupos 179 

Pero sen dúbida un dos aspectos que caracterizan ao noso centro e que é preciso ter en conta á 

hora de deseñar as programacións, é o alto número de alumnos con necesidades específicas de 

apoio educativo, que determinan en gran maneira a organización do noso centro e os nosos 

recursos. Entre este alumnado atopamos necesidades diversas: retraso madurativos, trastornos 

neurolóxicos, dificultades na linguaxe, TEA, TDA, TDAH, mutismos selectivo, síndrome de 

Down, deprivación socio-cultural, dificultades de aprendizaxe ou dislalias (entre outras). Non 

hai que esquecer o importante número de alumnado estranxeiro escolarizado e as constantes 

altas e baixas deste tipo de alumnado ao longo dun mesmo curso. Isto orixina a aplicación de 

medidas de atención á diversidade nos diferentes grupos e a demanda de recursos (profesorado 

de PT, de reforzo, programas de inmersión lingüística...) que resultan claramente insuficientes.  

Ademais dos protocolos para alumnado con TDA, TDAH, TEA, dislexias, etc, neste 

curso, na ESO, temos 11 alumnos con ACIs en 1º ESO, 2 en 2º, 1 en 3º ESO e 1 en 4º ESO. 

Contamos ademais cun Aula Específica na que se escolarizan 6 alumnos, sendo 3 de Secundaria 

(1º, 2º e 4º ESO).  

1.2.5.- Número de profesores 

En canto ao total do profesorado do centro neste curso 22-23, é de 50 profesores e dúas 

coidadoras. A distribución dos mesmos por etapas é a seguinte: 

 

 

 TOTAL ALUMNADO 

ETAPA GRUPOS ALUMNADO 2020-21 

ED. INFANTIL 6 97 

ED. PRIMARIA 13 273 

ESO 7 179 

TOTAL 26 549 
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ETAPA PROFESORADO 

 

 

INFANTIL 

Titores: 6 

Profesorado de Apoio: 2 

TOTAL: 8 

 

 

 

PRIMARIA 

Titores: 13 

Especialistas: 5 * 

PT, AL: 4 (1 PT compartido co CRA Bergondo) 

 TOTAL: 22 

 

 

 

SECUNDARIA 

Profesores: 18 

PT, Orientadora: 2 

TOTAL: 20 

1.2.6.- Profesorado do Departamento que imparte docencia 

O Departamento de Lingua Galega e Literatura conta con dou docentes para o curso 2022-2023 

e ten asignadas as materias seguintes: 

• Alberto Allegue Leira, profesor definitivo neste centro, que durante este ano académico 

impartirá Lingua Galega e Literatura nos dous grupos de 2º e en 3º da ESO. 

• Laura Botana Sanjurjo, docente en expectativa de destino, que asume a xefatura do 

departamento e impartirá Lingua Galega e Literatura en 1º e 4º da ESO, así como os 

reforzos en 2ºESO para os exentos da segunda lingua estranxeira. 

1.2.7.- Características dos nosos grupos 

Recollemos aquí unha información básica sobre os diferentes grupos do presente curso 2022-

23: 

• En 1º ESO temos 54 alumnos/as. Estarán organizados en tres grupos de 18 alumnos. 

Hai 4 alumnos repetidores, 11 alumnos de NEE con ACIs en diferentes materias, dos 

cales 1  forman parte da Aula Específica. A nosa materia conta con 4 horas semanais. 

• En 2º ESO temos 62 alumnos en dous grupos de 32 e 30 alumnos. No grupo de 2ºA, dos 

32 alumnos, 7 incorpóranse a un PMAR. Hai tres alumnos repetidores e temos dous 

alumnos de NEE con ACIs en diferentes materias. Un Alumno está escolarizado na Aula 

Específica.  

• En 3º de ESO temos 32 alumnos, nun grupo. Hai 2 repetidores. Francés e Cultura Clá-

sica son as materias optativas solicitadas. 
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• En 4º de ESO temos 31 alumnos, nun só grupo. 1 Alumna de NEE, con ACIs en varias 

materias e que pertence ao Aula Específica Hai alumnado dos dous itinerarios de Mate-

máticas Académicas, 19 alumnos, e Matemáticas Aplicadas, 11 alumnos. Hai 2 alumnos 

repetidores e ofértase Relixión e Valores Éticos. 

2.- 2º DE E.S.O. (GRUPOS A e B) 

PROFESOR: Alberto Allegue Leira 

2.1.- CONTIDOS (Decreto 86/2015) 

Indícanse entre parénteses as competencias básicas con que se vinculan. 

BLOQUE I. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

• B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións 

de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. [Comunicación lingüística; Aprender a prender] 

• B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito 

social e educativo. [Comunicación lingüística; Aprender a prender] 

• B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, 

cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do 

profesorado ou do alumnado. [Comunicación lingüística; Sociais e cívicas; Sentido da 

iniciativa e espírito emprendedor] 

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

comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias, 

reportaxes e crónicas. [Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Sociais e 

cívicas; Sentido da iniciativa e espírito emprendedor] 

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

cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. [Comunicación 

lingüística; Aprender a aprender; Conciencia e expresións culturais] 

• B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

[Comunicación lingüística; Sociais e cívicas] 

• B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 

produción de textos orais sobre temas de actualidade. [Comunicación lingüística; 

Competencia dixital; Aprender a aprender; Sociais e cívicas; Sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor] 

• B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
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o alumnado que xeren intercambio de opinión. [Comunicación lingüística; Aprender a 

aprender; Sociais e cívicas] 

• B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

[Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Sociais e cívicas; Sentido da 

iniciativa e espírito emprendedor] 

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

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

[Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Sociais e cívicas; Sentido da 

iniciativa e espírito emprendedor; Conciencia e expresións culturais] 

BLOQUE II. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

• B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 

comprensiva: esquemas, resumos, etc. [Comunicación lingüística; Aprender a 

aprender] 

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

sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos 

e solicitudes. [Comunicación lingüística; Sociais e cívicas] 

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

medios de comunicación (noticias). [Comunicación lingüística; Sociais e cívicas] 

• B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da 

vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, 

dicionarios, glosarios e enciclopedias. [Comunicación lingüística; Aprender a 

aprender; Dixital] 

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

información. [Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Dixital] 

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

discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as 

ideas respectando as ideas dos demais. [Comunicación lingüística; Sociais e cívicas] 

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

comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 

rexistro de voz. [Comunicación lingüística; Dixital] 

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

fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 
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corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. [Comunicación 

lingüística; Dixital] 

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

relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

[Comunicación lingüística; Dixital; Sociais e cívicas] 

• B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de 

comunicación (noticias). [Comunicación lingüística; Dixital; Sociais e cívicas] 

• B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 

das materias curriculares. [Comunicación lingüística; Dixital] 

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

fundamentalmente, narrativos e descritivos. [Comunicación lingüística; Dixital] 

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

textualización, como para a revisión e mellora do escrito. [Comunicación lingüística; 

Dixital] 

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

experiencias, ideas e coñecementos propios. [Comunicación lingüística; Dixital; 

Sociais e cívicas; Conciencia e expresións culturais] 

BLOQUE III. Funcionamento da lingua 

• B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. [Comunicación lingüística] 

• B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. 

[Comunicación lingüística; Aprender a aprender] 

• B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, 

especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. [Comunicación 

lingüística; Aprender a aprender] 

• B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos 

orais e escritos, propios e alleos. [Comunicación lingüística; Dixital] 

• B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

[Comunicación lingüística] 

• B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

[Comunicación lingüística] 
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• B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 

morfolóxica para a mellora da comprensión e produción textuais. [Comunicación 

lingüística; Aprender a aprender] 

• B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de 

oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. [Comunicación lingüística; Aprender a aprender] 

• B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. [Comunicación 

lingüística] 

• B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso. [Comunicación lingüística; Aprender a 

aprender] 

• B3.11. 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. [Comunicación 

lingüística; Aprender a aprender] 

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

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. [Comunicación lingüística; 

Aprender a aprender] 

BLOQUE IV. Lingua e sociedade 

• B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de  

identidade dun pobo. [Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Dixital; Sociais 

e cívicas; Conciencia e expresións culturais] 

• B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

[Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Dixital; Sociais e cívicas; Conciencia 

e expresións culturais] 

• B4.3. A lusofonía. [Comunicación lingüística; Aprender a aprender; Dixital; Sociais e 

cívicas; Conciencia e expresións culturais] 

• B4.4. Situación sociolingüística do galego. [Comunicación lingüística; Sociais e 

cívicas; Conciencia e expresións culturais] 

• B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 

proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos 

cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento 
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persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. [Comunicación lingüística; 

Sociais e cívicas; Conciencia e expresións culturais] 

• B4.6. Situación legal das linguas do Estado español. [Comunicación lingüística; Sociais 

e cívicas] 

• B4.7. Prexuízos lingüísticos. [Comunicación lingüística; Sociais e cívicas] 

• B4.8. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua 

estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración 

da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. [Comunicación 

lingüística; Sociais e cívicas] 

BLOQUE V. Educación literaria 

• B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 

lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 

valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe. [Comunicación lingüística] 

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

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos.  

[Comunicación lingüística] 

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

descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 

espazo e personaxes principais. [Comunicación lingüística] 

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

dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. [Comunicación 

lingüística] 

• B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 

as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. [Comunicación 

lingüística] 

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

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. [Comunicación lingüística] 

• B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. [Comunicación lingüística; 

Conciencia e expresións culturais] 

• B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. [Comunicación lingüística; Conciencia e expresións culturais] 
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• B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

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

[Comunicación lingüística; Dixital] 

2.2.- SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

A temporalización dos contidos depende fundamentalmente das características do alumnado de 

cada grupo e do desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe, de maneira que a 

temporalización que aquí propoñemos ha de ser tomada en consideración sempre como 

orientadora. 

2.2.1.- Contidos da 1ª avaliación 

 B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito 

social e educativo. 

 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, 

cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do 

profesorado ou do alumnado. 

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

comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias, 

reportaxes e crónicas. 

 B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 

o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

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

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

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

medios de comunicación (noticias). 

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

comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 

rexistro de voz. 

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

fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. 
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 B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de escritos propios da vida cotiá e das 

relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos. 

 B2.10. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios dos medios de 

comunicación (noticias). 

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

fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

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

textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 

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

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

 B3.2. A fonética e a fonoloxía do galego, con especial atención a posibles interferencias. 

 B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos 

orais e escritos, propios e alleos. 

 B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos e da súa caracterización morfolóxica 

para a mellora da comprensión e produción textuais. 

 B3.8. Recoñecemento, uso e explicación dos nexos e conectores textuais (espaciais, de 

oposición e contraste) e dos principais mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticais como léxicos. 

 B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, etc.) en 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. 

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

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

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

identidade dun pobo. 

 B4.3. A lusofonía. 

 B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 

lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
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valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe. 

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

descrición dos elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 

espazo e personaxes principais. 

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

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

2.2.2.- Contidos da 2ª avaliación 

 B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito 

social e educativo. 

 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, 

cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do 

profesorado ou do alumnado. 

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

cunha actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 

o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

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

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

 B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise do contido e de estratexias de lectura 

comprensiva: esquemas, resumos, etc. 

 B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais en ámbitos próximos aos intereses do alumnado: diarios, cartas persoais, avisos 

e solicitudes. 

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

comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 

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

fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. 

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

relacións sociais: solicitudes e participación en foros. 

 B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 

das materias curriculares. 

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

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

textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 

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

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

 B3.4. Coñecemento, comparación, uso e valoración das normas que regulan os textos 

orais e escritos, propios e alleos. 

 B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.7. Recoñecemento da estrutura de verbos e da súa caracterización morfolóxica para 

a mellora da comprensión e produción textuais. 

 B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

 B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, etc.) en 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. 

 B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

 B4.4. Situación sociolingüística do galego. 

 B4.6. Situación legal das linguas do Estado español. 

 B4.7. Prexuízos lingüísticos. 

 B5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 

lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 
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valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe. 

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

determinación do tema principal, a estrutura xeral e os principais recursos estilísticos. 

 B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 

as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

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

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

2.2.3.- Contidos da 3ª avaliación 

 B1.1. Comprensión, interpretación e resumo de novas de actualidade e de informacións 

de crónicas, reportaxes e documentais procedentes dos medios de comunicación 

audiovisual. 

 B1.2. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais utilizados no ámbito 

social e educativo. 

 B1.3. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, 

cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do 

profesorado ou do alumnado. 

 B1.6. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.7. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 

produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

 B1.8. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 

o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 B1.9. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 

público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

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

organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativo. 

 B2.4. Comprensión e interpretación, en formato papel ou dixital, de textos propios da 

vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, 

dicionarios, glosarios e enciclopedias. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
20 

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

información. 

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

discriminatorios, manifestar posturas de acordo e desacordo e expor razoadamente as 

ideas respectando as ideas dos demais. 

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

comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o 

rexistro de voz. 

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

fins e destinatarios) para elaborar producións con adecuación, coherencia, cohesión e 

corrección nas relacións internas e externas dos contidos do texto. 

 B2.11. Produción, en formato papel ou dixital, de textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 

das materias curriculares. 

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

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

textualización, como para a revisión e mellora do escrito. 

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

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos léxicos 

traballados na aula. 

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta en calquera soporte, 

especialmente sobre flexión, relación semántica e normativa. 

 B3.5. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.6. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

 B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos no nivel da frase para elaborar 

enunciados, orais e escritos, cun estilo cohesionado e correcto. 

 B3.10. Coñecemento, uso e aplicación das estratexias necesarias de autoavaliación, 

aceptando o erro como parte do proceso. 

 B3.11. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e películas, etc.) en 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. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
21 

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

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 

proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos positivos 

cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

 B4.8. Recoñecemento das variantes diafásicas da lingua galega e da función da lingua 

estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e valoración 

da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

 LB5.1. Lectura, con regularidade, de obras literarias e desenvolvemento dun criterio 

lector; emisión dunha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 

relación do seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e 

valoración do uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de vista 

empregado e o uso estético da linguaxe. 

 B5.4. Lectura dramatizada e comprensiva, visionado de pezas teatrais e recoñecemento 

dos compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

 B5.5. Comparación de textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando 

as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

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

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 B5.7. Produción de textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 B5.8. Descrición e caracterización dos trazos definitorios básicos da linguaxe 

cinematográfica. 

 B5.9. Aproveitamento, baixo guía, dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, 

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

2.3.- CRITERIOS AVALIACIÓN (Decreto 86/2015) 

 B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e 

os datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, 

reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e resumos. 

 B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes 

de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo. 
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 B1.3. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 

actividade educativa, tanto espontáneas como planificadas. 

 B1.4. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, 

analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e mensaxes 

discriminatorias implícitas. 

 B1.5. Valorar as producións emitidas cunha fonética e prosodia correcta e amosar unha 

actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

 B1.6. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar 

exposicións orais planificadas. 

 B1.8. Participar activamente en situación propias do ámbito educativo e de interese para 

o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

 B1.9. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou 

informais, de forma individual ou en grupo. 

 B1.10. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis 

culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa. 

 B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión. 

 B2.2. Comprender e interpretar textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 

diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios 

de comunicación (noticias). 

 B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida 

educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, 

glosarios e enciclopedias. 

 B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e 

integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua. 

 B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos 

lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto 

ás mensaxes expresadas. 

 B2.7. Ler en voz alta co dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa 

e á súa función. 
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 B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, 

coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do 

texto. 

 B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 

sociais: diarios, cartas persoais, avisos, solicitudes e participación en foros. 

 B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, 

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

curriculares. 

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

fundamentalmente, narracións e descricións. 

 B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto, 

programas de presentación e dicionarios electrónicos. 

 B2.14. Valorar a escritura como fonte de aprendizaxe e como unha forma de comunicar 

experiencias, ideas e coñecementos propios. 

 B3.1. Recoñecer, explicar e usar léxico amplo e preciso coa presenza da fraseoloxía e 

vocabulario traballado na aula. 

 B3.2. Recoñecer e usar a fonética da lingua galega. 

 B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou 

en soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma. 

 B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos. 

 B3.5. Aplicar e valorar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.6. Analizar e usar correctamente a puntuación, de acordo coa cohesión textual. 

 B3.7. Recoñecer a estrutura de substantivos e verbos e da súa caracterización 

morfolóxica para mellorar a comprensión e produción textuais. 

 B3.8. Recoñecer e usar os nexos textuais de espazo, oposición e contraste, así como os 

mecanismos gramaticais e léxicos de cohesión interna. 

 B3.9. Coñecer os compoñentes sintácticos para elaborar enunciados, orais e escritos, 

cun estilo cohesionado e correcto. 

 B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación 

e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 

 B3.11. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

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

que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

 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 

a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 

 B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza 

da lingua galega no contorno. 

 B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo, adquirir 

vínculos positivos cara ao uso do galego e asumir a importancia da contribución 

individual no desenvolvemento da lingua galega. 

 B4.4. Describir a situación legal das linguas do Estado español. 

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

eles. 

 B4.6. Identificar e clasificar as variantes diafásicas do galego, recoñecer os trazos da 

variedade estándar da lingua galega e valorala como variante unificadora, así como 

apreciar a variante diatópica propia. 

 B5.1. Ler con regularidade obras literarias e desenvolver criterio lector; expor unha 

opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, relacionar o seu sentido coa 

propia experiencia e outros coñecementos adquiridos e valorar o uso dos elementos 

propios de cada xénero literario, o punto de vista empregado e o uso estético da 

linguaxe. 

 B5.2. Ler expresiva e comprensivamente e facer audicións de poemas recitados ou 

cantados, determinar o tema principal, a estrutura xeral e pór de relevo os principais 

recursos estilísticos. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localizando e 

describindo os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 

espazo e personaxes principais. 

 B5.4. Ler dramatizada e comprensivamente, visionar pezas teatrais e recoñecer os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 
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 B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 B5.6. Analizar textos literarios, de maneira guiada, identificar os trazos dos subxéneros 

e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

 B5.8. Describir e caracterizar os trazos definitorios básicos da linguaxe cinematográfica. 

 B5.9. Servirse, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que ofrecen 

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

2.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2.4.1.- Estándares de aprendizaxe observábeis ao longo do curso 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos edatos relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo. 

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

progresiva autonomía. 

 LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 

(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 

linguaxe discriminatoria). 

 LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 

timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

 LGB1.6.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e 

á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 LGB1.6.2. 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). 

 LGB1.6.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 

(fraseoloxía adecuada). 

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

 LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo con respecto ás regras 

de interacción e ás opinións alleas. 

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

nos debates e coloquios. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
26 

 LGB1.8.3. Expresa e compara con compañeiras/os a súa opinión sobre unha obra de 

lectura. 

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

informais breves. 

 LGB1.9.2. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 

posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 

público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

 LGB1.9.3. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal nas prácticas 

orais da lingua. 

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

 LGB1.9.5. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 

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

 LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 

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

instrucións sinxelas. 

 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 

solicitar unha información ou un servizo. 

 LGB1.10.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 

destinatario e á situación comunicativa. 

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

 LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados (interpreta os signos 

de puntuación) á situación comunicativa e á función da mensaxe. 

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

 LGB2.8.1. Elabora esquemas sinxelos para ordenas as ideas e estruturar o texto. 

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

 LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a 

deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

 LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional 

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

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

morfolóxicas. 

 LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores. 
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 LGB2.8.7. Complementa as producións con elementos textuais e paratextuais: 

ilustracións e gráficos. 

 LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: 

cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos 

das materias curriculares. 

 LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, 

programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e 

revisar e mellorar os escritos. 

 LGB.2.14.1. Describe os valores da escritura como instrumento de comunicación social 

fundamental para comunicar experiencias e para adquirir e transmitir coñecementos. 

 LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 

rexistro axeitado á situación comunicativa. 

 LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada 

e correcta atendendo ás normas. 

 LGB3.5.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 

galega. 

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

textos. 

 LGB3.11.1. 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. 

 LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 LGLB5.1.1. Le con regularidade obras literarias e desenvolve criterio lector; expón 

unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á idade e relaciona o seu 

sentido coa propia experiencia e outros coñecementos adquiridos. 

 LGLB5.1.2. Describe o uso dos elementos propios de cada xénero literario, o punto de 

vista empregado e o uso estético da linguaxe nos textos literarios. 

 LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as 

coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 

 LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes 

subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
28 

 LGB.5.6.1. Analiza textos literarios, de maneira guiada, identifica os trazos dos 

subxéneros e a funcionalidade dos recursos retóricos. 

 LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios 

adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

2.4.2.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 1ª avaliación 

 LGB1.4.1. Diferenc7ia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 

comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

 LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 

comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

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

prexuízos e discriminacións. 

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

(noticias). 

 LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de 

comunicación: portadas e titulares. 

 LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: diarios, cartas 

persoais, avisos. 

 LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de 

comunicación a partir dun modelo (noticias). 

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 

dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos. 

 LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto 

resumido. 

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

 LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente substantivos na comprensión e produción 

de textos orais e escritos. 

 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con 

flexibilidade e creatividade. 

 LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 

como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 

identificación de elementos lingüísticos de noso en diferentes contextos. 

 LGB4.1.5. Valora a importancia da relación de Galicia coa comunidade lusófona e 

coñece os territorios que a integran. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
29 

 LGB4.1.6. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e 

xogos) e educativos en lingua galega adaptados á súa idade e compáraos con outros 

similares da lusofonía. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves, localiza e 

describe os elementos estruturais e formais máis salientables: punto de vista, tempo, 

espazo e personaxes principais. 

2.4.3.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 2ª avaliación 

 LGB1.5.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros 

nas producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas. 

 LGB1.5.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 

pronuncia galega. 

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

habitual. 

 LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan 

visualmente as ideas. 

 LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a 

forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións. 

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

entre elas. 

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

contexto. 

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

mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos 

audiovisuais e buscadores de internet. 

 LGB2.1.6. Contrasta os contidos dos textos analizados cos coñecementos propios, antes 

e despois da lectura. 

 LGB2.2.1. Comprende e interpreta a información máis relevante de textos propios da 

vida cotiá e das relacións sociais: diarios, cartas persoais, avisos e solicitudes. 

 LGB2.2.2. Comprende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten 

desenvolverse en situacións da vida cotiá. 

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

correspondencia escolar. 
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 LGB2.9.1. Produce textos propios da vida cotiá e das relacións persoais: avisos, 

solicitudes e participación en foros. 

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 

dun modelo. 

 LGB3.7.1. Coñece e utiliza adecuadamente formas verbais na comprensión e produción 

de textos orais e escritos. 

 LGB3.7.2. Exprésase, con estilo propio, utilizando os recursos da lingua con 

flexibilidade e creatividade. 

 LGB3.8.1. Identifica e usa distintos tipos de conectores de espazo, oposición, contraste, 

así como os mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna que lle proporcionan 

cohesión a un texto. 

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

 LG3.9.1. Completa, transforma e elabora enunciados de maneira axeitada e correcta 

atendendo aos compoñentes sintácticos. 

 LGB4.1.2. Distingue entre linguas maioritarias, minoritarias e minorizadas e aplica 

estes conceptos ao caso galego. 

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

elemento de riqueza cultural. 

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

emigración. 

 LGB4.2.1. Describe a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do seu 

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

diferenzas. 

 LGB4.2.2. Coñece e valora os topónimos galegos. 

 LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula a utilización do galego e a súa promoción 

no ámbito educativo e local. 

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

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

contorno. 

 LGLB5.2.1. Le expresiva e comprensivamente e fai audicións de poemas recitados ou 

cantados, determina o tema principal, a estrutura xeral e pon de relevo os principais 

recursos estilísticos. 
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2.4.4.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 3ª avaliación 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos 

orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual 

(reportaxes, crónicas e documentais).39 

 LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de 

comunicación audiovisual a esquemas ou resumos. 

 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en 

textos orais do ámbito social e educativo. 

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

relevantes e incorporalos ás súas producións. 

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

visualmente. 

 LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os 

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

 LGB2.4.2. Identifica as características específicas de todo tipo de textos nos que se 

expoñan feitos e se expliquen ideas e conceptos das distintas materias curriculares. 

 LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información 

e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. 

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

 LGB2.5.3. Coñece o funcionamento das bibliotecas, así como as bibliotecas dixitais e é 

quen de solicitar libros e vídeos de xeito autónomo. 

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

discriminatorios. 

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

ou globais dun texto. 

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

 LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir 

dun modelo. 

 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en 

dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta. 

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

 LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da 

avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora. 
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 LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras no ámbito educativo. 

 LGB4.3.2. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

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

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

estudantil. 

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

variante unificadora. 

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

da súa zona. 

 LGLB5.4.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e recoñece os 

compoñentes e procedementos que caracterizan os subxéneros. 

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

cinematográfica. 

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

ou varias secuencias fílmicas. 

 LGLB5.9.1. Sérvese, seguindo unhas pautas orientadoras, dos fondos e recursos que 

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

destes. 

2.5.- Instrumentos, probas e criterios de avaliación 

2.5.1.- Instrumentos de avaliación 

 Observación do traballo diario na aula, que será rexistrado no libro do profesor. 

 Caderno de traballo de cada alumno/a, que será revisado cada trimestre. 

 Rexistro dos traballos, tarefas e/ou probas propostos para a súa realización na Aula 

Virtual do centro. 

 Probas de avaliación específicas, tanto escritas como orais, que son as que se determinan 

no seguinte apartado. 

2.5.2.- Probas de avaliación 

En cada trimestre farase unha proba escrita sobre contidos traballados nas aulas. De ser posíbel, 

se as circunstancias o permiten, o obxectivo é realizala por escrito e na aula, aínda que tamén 

se podería realizar por vía telemática empregando a Aula Virtual do centro, se for o caso. Este 

exame suporán o 50% da nota total da avaliación. Tendo en conta que a materia de Lingua 
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Galega e Literatura é de contidos progresivos, poderase incluír en cada exame, dunha forma 

máis ou menos explícita, aspectos xa valorados en probas anteriores. 

 Por outra parte, de entre as obras que se fixaron como textos de lectura obrigatoria, as 

cales figuran recollidas na programación, o alumnado de 2º da ESO deberá ler, polo menos, 

tres, unha en cada un dos trimestres. Sobre a obra elixida en cada unha das avaliacións terá 

lugar a proba escrita na cal o alumnado deberá acreditar que leu a obra, e que acadou unha 

comprensión satisfactoria da mesma. Esta proba trimestral contará un 20% sobre a nota de cada 

avaliación. 

 Así mesmo, ao longo do curso, o alumnado de 2º de ESO desenvolverá seis 

composicións escritas, dunha extensión mínima de 150 palabras, se non for indicado o 

contrario. Estes traballos, de carácter obrigatorio, realizaranse na propia aula e para a súa 

elaboración o alumnado contará con 45 minutos. O alumnado coñecerá previamente o modelo 

de texto que terá que desenvolver, mais non o tema, que lle será comunicado ao comezo da 

actividade. Estes traballos de redacción elaboraranse nun folio branco que será facilitado polo 

profesor e serán manuscritos. Os modelos de textos para a realización dos traballos de redacción 

son as seguintes: 

 1ª avaliación:  .......................................................................... noticia 

  ............................................................................ carta 

 2ª avaliación:  ...................................................................... solicitude 

  .......................................................... texto expositivo 

 3ª avaliación:   ................................................................. texto teatral 

  .........................................................  texto académico 

Durante o curso, o alumnado tamén realizará varias exposicións orais planificadas, como 

mínimo unha en cada trimestre. Cada alumno/a realizará a exposición na aula, previo aviso do 

profesor, adecuándose a un tema e unha tipoloxía textual traballada na aula con anterioridade. 

En ningún caso a exposición poderá ter unha duración inferior aos 2 minutos. En cada trimestre, 

cando menos unha das exposicións orais deberá obedecer ás seguintes tipoloxías: 

 1ª avaliación:  ............................. narración (coa posibilidade de apoio das TICs) 

 2ª avaliación:  ............................................................................................ Debate 

 3ª avaliación:  ................. Texto expositivo (coa posibilidade de apoio das TICs) 

Agora ben, para a avaliación da expresión oral tamén terá unha importancia destacada a práctica 

diaria na aula, que rexistrará o profesor, e que terá como mínimo un peso do 50% no apartado 

de expresión oral. 
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2.5.3.- Criterios de cualificación 

A nota na materia de Lingua e Literatura en cada avaliación corresponderase coa seguinte 

distribución: 

 50% polas probas escritas (unha en cada trimestre). 

 20% correspondente á proba de lectura do libro obrigatorio, onde o alumnado deberá 

acreditar mediante respostas escritas que leu a obra e cal é o seu grao de comprensión. 

 10% pola expresión oral avaliada na práctica diaria na aula, así como nas exposicións 

orais que cada estudante deberá realizar en cada trimestre. 

 10% pola expresión escrita avaliada fundamentalmente nas probas específicas 

realizadas para tal fin, que serán dúas en cada trimestre. 

 10% pola actitude de cara á materia (que se irá rexistrando no libro do profesor ao longo 

das sesións) e a posible avaliación do caderno da clase (en que se valorará a limpeza, 

claridade, boa redacción e o feito de ter realizado todos os exercicios obrigatorios e que 

estes fosen corrixidos). Neste apartado penalizarase con -0’1 por cada anotación 

negativa no libro de profesor que recolla que o/a alumno/a non realizou o traballo 

marcado polo profesor, ou por manifestar na aula unha conduta evasiva ou disruptiva. 

Por outro lado, poderase puntuar con até un 0,5% da nota total de cada avaliación o feito de o 

alumnado participar en actividades propostas desde o Centro que garden relación ben coa 

lectura ben escrita en lingua galega (por exemplo, as desenvolvidas polo Equipo de 

Dinamización Lingüística ou polo Equipo da Biblioteca). En todo caso, para se ver reflectida 

na cualificación da materia, tal participación deberá presentar unha calidade lingüística e unha 

regularidade mínima canto á participación (Clube de Lectura, ou actividades semellantes) ao 

longo de cada avaliación. 

 Igualmente, premiarase a lectura voluntaria doutros libros en lingua galega, non 

sinalados como obrigatorios, con até outro 0’5%, unha vez demostrada convenientemente esta 

lectura mediante unha ficha, un exame oral ou escrito. 

 Para obter un resultado positivo en cada avaliación os/as alumnos/as deberán acadar 

unha nota mínima de cinco. 

 Eventualmente poderase proceder ao "redondeo" da nota da avaliación, isto é, a 

cualificación que figure finalmente no boletín poderá ser completada até alcanzar o número 

enteiro inmediatamente superior ao inicialmente obtido. Para acceder a esta posibilidade deben 

cumprirse inexorabelmente tres condicións. En primeiro lugar, a nota resultado da suma de 

todas as probas de avaliación do/a alumno/a nese trimestre terá que superar no seu primeiro 

decimal o 5. En segundo lugar, o alumno ou alumna deberá ter realizado todas as probas de 
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avaliación descritas máis arriba. Por último, o alumno e alumna deberá ter acreditado sen 

ningún xénero de dúbidas a lectura dos libros obrigatorios marcada para o curso nas probas de 

avaliación correspondente. 

 A nota da materia de Lingua Galega e Literatura no presente curso académico 

corresponderá á seguinte distribución: 

1ª avaliación: 30% 2ª avaliación: 30% 3ª avaliación: 40 % 

Se unha vez finalizado o 3º trimestre a nota media das tres avaliacións non fose igual ou 

superior a 5, o alumnado que se encontre nesta situación realizará actividades de repaso e 

reforzo dirixidas a recuperar e consolidar os contidos do(s) trimestre(s) que suspendese. 

Posteriormente, realizará unha proba específica sobre esas actividades. A proba, que terá lugar 

antes do 21 de xuño, será escrita e cunha puntuación máxima de 5 ptos. A nota acadada polo 

alumnado nese exame “substituirá” a conseguida no apartado de probas escritas (50% da 

puntuación) naquela(s) avaliación(s) que non lograse aprobar anteriormente. Para obter a 

“nova” cualificación en cada unha das avaliacións non superadas durante o curso (só nas non 

superadas), sumaranse á nota acadada polo/a alumno/a neste último exame do mes de xuño as 

valoracións logradas en cada avaliación suspensa (20% correspondente á proba de lectura do 

libro obrigatorio; 10% pola expresión oral ; 10% pola expresión escrita; 10% pola actitude de 

cara á materia). A cualificación definitiva na avaliación ordinaria do alumnado que non superase 

anteriormente a materia será a nota media das puntuacións logradas en cada trimestre (30% da 

cualificación da 1ª aval., máis o 30% correspondente á 2ª aval., máis o 40% da 3ª aval.), unha 

vez que se proceda a substituír no mes de xuño o apartado correspondente ás probas escritas 

pola nota lograda na proba do mes de xuño. Se o resultado desa media é igual ou superior a 5, 

enténdese que a materia foi superada. 

 O feito de sorprender a un alumno copiando —por un compañeiro, mediante 

apuntamentos e/ou por calquera outro medio— durante a realización dalgunha das probas 

escritas e/ou orais das que se compón unha avaliación, implicará o suspenso automático nesa 

proba, que será cualificada coa nota mínima. 

2.5.4.- Corrección lingüística 

Nas probas escritas e traballos de redacción poderase aplicar unha redución da nota por faltas 

de ortografía de -0’2 por cada falta moi grave (palabras que aparecen escritas nos enunciados 

dos exames ou traballos) e de -0’1 por faltas graves (tempos compostos, mala colocación do 

pronome persoal, uso inadecuado de b/v, h, y, acentuación diacrítica...), até un máximo do 20% 

da puntuación total da tarefa/proba. 
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2.6.- MATERIAIS / RECURSOS 

 Apuntamentos teóricos, con explicacións sobre os diferentes contidos, recompilados ou 

elaborados polo profesor, e que lle serán proporcionados ao alumnado en fotocopias, así 

como a través da aula virtual do centro. 

 Libros de lectura, dos cales haxa dispoñibilidade suficiente na biblioteca do centro, así 

como na biblioteca municipal. 

 Textos extraídos de diferentes fontes (páxinas web, libros de creación, manuais de 

divulgación, medios de comunicación...) que ilustren os diferentes modelos textuais que 

imos tratar ao longo do curso. 

 Dicionarios en papel e dixitais. 

 Enciclopedias en papel e dixitais. 

 Caderno. 

 Material audiovisual, en DVD ou disponíbel na web, que manteña relación cos contidos 

do curso (documentais, reportaxes, entrevistas, adaptacións literarias….) 

 Outros, cuxa necesidade ou conveniencia se vaia detectando ao longo do curso. 

2.6.1.- Relación de libros de lectura obrigatoria 

● DOYLE, A. C.; O can dos Baskerville (n) 

● MARTÍN, Paco; Das cousas de Ramón Lamote (n) 

● LONDON, Jack; A chamada da selva (n) 

● NEIRA VILAS, X.; Memorias dun neno labrego (n) 

● COSTAS, L.; Unha estrela no vento (n) 

● NAVARRO TOMÁS, R.; A odisea contada aos nenos (n) 

● FERNÁNDEZ PAZ, A.; As fronteiras do medo (c) 

● VERNE, Jules; A volta ao mundo en 80 días (n) 

● Wiersma+Mosqueira; Sira e o robot: adventures on Titan (t) 

3.- 4º DE E.S.O. (GRUPO A) 

PROFESORA: Laura Botana Sanjurjo 

3.1.- CONTIDOS (Decreto 86/2015) 

Indícanse entre parénteses as competencias básicas con que se vinculan. 

BLOQUE I. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

• B1.1. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 
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• B1.2. Comprensión e análise de  textos publicitarios dos medios de comunicación 

audiovisual. [Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor, Conciencia e expresións culturais] 

• B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do 

ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais 

e cívicas] 

• B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 

[Competencia Comunicación Lingüística] 

• B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de 

cooperación e de respecto. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencias 

sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor] 

• B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración 

desta pronuncia e actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais 

e cívicas,  Conciencia e expresións culturais] 

• B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

[Competencia Comunicación Lingüística Competencias sociais e cívicas] 

• B1.8. Escoita crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e mensaxes 

discriminatorias.  [Competencia Comunicación Lingüística Competencias sociais e 

cívicas, Aprender a aprender] 

• 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.  

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender ] 

• B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión 

oral e recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B1.11. Participación activa e argumentada en debates nos que se expresen opinións 

acerca dun tema de actualidade. [Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a 

aprender,  Competencias sociais e cívicas] 

• B1.12. Participación en interaccións orais sobre temas de interese persoal ou social ou 

asuntos da vida cotiá, en diferentes rexistros. [Competencia Comunicación Lingüística, 
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Competencias sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

Conciencia e expresións culturais] 

• B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación 

social. [Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias 

sociais e cívicas, Sentido de iniciativa e espírito emprendedor] 

BLOQUE II. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

• B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá relacionados co 

ámbito laboral, administrativo e comercial. [Competencia Comunicación Lingüística, 

Competencias sociais e cívicas] 

• B2.3. Comprensión e interpretación de textos relacionados co ámbito educativo, tanto 

materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto 

e recursos de temas especializados en internet. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Competencia dixital] 

• B2.4. Comprensión e interpretación de textos argumentativos. [Competencia 

Comunicación Lingüística] 

• B2.5. Comprensión e interpretación de textos xornalísticos de opinión: carta ao director, 

editorial, columna e artigo de opinión. [Competencia Comunicación Lingüística, 

Competencias sociais e cívicas] 

• B2.6. Comprensión e interpretación das mensaxes explícitas e implícitas que transmiten 

os textos publicitarios dos medios de comunicación. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Competencias sociais e cívicas] 

• B2.7. Lectura crítica e reflexiva que permita identificar usos lingüísticos 

discriminatorios. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencias sociais e 

cívicas] 

• B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter 

información complementaria. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencias 

sociais e cívicas, Competencia dixital, Aprender a aprender] 

• 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). [Competencia Comunicación Lingüística, Competencia dixital, 

Aprender a aprender] 
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• B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para 

difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios da vida cotiá 

pertencentes ao ámbito laboral, administrativo e comercial. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Competencia dixital, Competencias sociais e cívicas] 

• B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de cartas á dirección e columnas de 

opinión. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencia dixital, Competencias 

sociais e cívicas] 

• B2.13. Composición en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados 

a partir da información obtida de distintas fontes. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Competencia dixital, Competencias sociais e cívicas] 

• B2.14. Valoración da escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relación social 

e enriquecemento persoal. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencias 

sociais e cívicas, Conciencia e expresións culturais] 

BLOQUE III. Funcionamento da lingua 

• B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Aprender a aprender] 

• B3.2. Recoñecemento e uso das formas verbais da lingua galega e das perífrases. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras.  

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• 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). da lingua galega. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencia dixital] 

• B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B3.7. Análise e uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión sintáctica. 

[Competencia Comunicación Lingüística] 
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• B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos 

seus argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do 

predicado. [Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• 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 mecanismos de cohesión textual. [Competencia Comunicación Lingüística, 

Aprender a aprender] 

• B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a 

vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de 

acordo con estes parámetros. [Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a 

aprender] 

• B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os 

xéneros textuais, especialmente os argumentativos. [Competencia Comunicación 

Lingüística] 

• B3.12. Adecuación dos textos en función do contexto, do tema e do tipo de texto. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• 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. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Aprender a aprender] 

• B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Aprender a aprender] 

BLOQUE IV. Lingua e sociedade 

• B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 

identidade dun pobo. [Competencia Comunicación Lingüística, Conciencia e 

expresións culturais, Competencias sociais e cívicas, Competencia dixital] 

• B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade. 

[Competencia Comunicación Lingüística, Conciencia e expresións culturais] 

• B4.3. A lusofonía nas linguas do mundo no século XXI. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Competencias sociais e cívicas, Competencia dixital] 
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• B4.4. Situación sociolingüística de Galicia. A presenza da lingua galega nos principais 

ámbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolución. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Competencias sociais e cívicas, Competencia dixital] 

• B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 

proceso de recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos 

cara ao seu uso. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. [Competencia Comunicación 

Lingüística, Competencias sociais e cívicas] 

• B4.6. Evolución da lingua galega e etapas da historia social da lingua galega desde 1916 

ata a actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis 

relevantes. [Competencia Comunicación Lingüística, Conciencia e expresións 

culturais, Competencia dixital] 

• B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas de España.  [Competencia 

Comunicación Lingüística, Competencia dixital 

• B4.8. Prexuízos lingüísticos. [Competencia Comunicación Lingüística, Competencias 

sociais e cívicas] 

• B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua 

estándar. Uso normalizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración 

da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. [Competencia 

Comunicación Lingüística, Competencias sociais e cívicas] 

BLOQUE V. Educación literaria 

• B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade. [Competencia Comunicación Lingüística] 

• B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura 

galega de 1916 ata a actualidade. [Competencia Comunicación Lingüística] 

• 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. [Competencia Comunicación Lingüística] 

• B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo en que se describan e analicen 

textos literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

[Competencia Comunicación Lingüística] 
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• B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destes. [Competencia Comunicación Lingüística, 

Competencia dixital] 

• B5.6. Creación ou recreación de 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. [Competencia Comunicación Lingüística, 

Conciencia e expresións culturais] 

3. 2.- SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS 

A temporalización dos contidos depende fundamentalmente das características do alumnado de 

cada grupo e do desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe, de maneira que a 

temporalización que aquí propoñemos ha de ser tomada en consideración sempre como 

orientativa. 

3.2.1.- Contidos da 1ª avaliación 

 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 educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais 

e cívicas] 

 B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 

 B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 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 recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

 B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación 

social. 

 B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

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

materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto 

e recursos de temas especializados en internet. 
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 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. 

 B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter 

información complementaria. 

 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. 

 B2.12. Produción, en soporte impreso ou dixital, de cartas á dirección e columnas de 

opinión. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación 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). da lingua galega. 

 B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa. 

 B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 B3.8. As principais regras de combinación impostas polos predicados en función dos 

seus argumentos; estruturas sintácticas e tipos de oración segundo a natureza do 

predicado. [Dada a coincidencia de contidos co currículo de Lingua Castelá, este 

aspecto poderá ser obviado nas aulas de Lingua Galega, sempre que a coordinación co 

Dpto. de Lingua Castelá asegure que será tratado nas horas desta materia] 

 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. 
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 B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 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. 

 B4.6. Evolución da lingua galega. Etapa da historia social da lingua galega desde 1916 

ata 1936. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis relevantes. 

 B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura 

galega de 1916 ata 1936. 

 B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura 

galega de 1916 ata 1936. 

 B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 

ata 1936. 

 B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo en que se describan e analicen 

textos literarios representativos da literatura galega de 1916 ata 1936 

 B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destes. 

 B5.6. Creación ou recreación de 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. 

3.2.2.- Contidos da 2ª avaliación 

 B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do 

ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais 

e cívicas] 

 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 

cooperación e de respecto. 

 B1.6. Participación nas producións orais cunha fonética e prosodia correcta, valoración 

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

e á intención 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 recoñecemento en exposicións orais propias e alleas das dificultades expresivas. 

 B1.13. Valoración da lingua oral como un instrumento de aprendizaxe e de relación 

social. 

 B2.1. Uso de técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

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

materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto 

e recursos de temas especializados en internet. 

 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 complementaria. 

 B2.10. Utilización das TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para 

difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

 B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións 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. 

 B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a 

vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios, e elaboración de textos de 

acordo con estes parámetros. 

 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. 
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 B3.14. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 

desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

 B4.6. Evolución da lingua galega. Etapa da historia social da lingua galega desde 1936 

ata 1975. 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. 

 B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura 

galega de 1936 ata 1975. 

 B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura 

galega de 1936 ata 1975. 

 B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1936 

ata 1975. 

 B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo en que se describan e analicen 

textos literarios representativos da literatura galega de 1936 ata 1975. 

 B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destes. 

 B5.6. Creación ou recreación de 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. 

3.2.3.- Contidos da 3ª avaliación 

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

audiovisual, con especial atención aos xéneros de carácter argumentativo. 

 B1.3. Comprensión e interpretación de textos orais expositivos e argumentativos do 

ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

[Competencia Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociais 

e cívicas] 

 B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais de natureza diversa. 

 B1.7. Produción de discursos orais, en intervencións espontáneas, adecuados á situación 

e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 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. 
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 B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión 

oral e recoñecemento 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. 

 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 

materiais 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. 

 B2.8. Uso autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter 

información complementaria. 

 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. 

 B2.13. 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 enriquecemento persoal. 

 B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico suficientemente amplo e preciso, con 

incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

 B3.5. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como en 

soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de 

normativa. 

 B3.6. Aplicación e valoración das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

 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 mecanismos de cohesión textual. 
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 B3.11. Identificación e explicación dos trazos que permiten diferenciar e clasificar os 

xéneros textuais, especialmente os argumentativos. 

 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. 

 B4.6. Evolución da lingua galega. Etapa da historia social da lingua galega desde 1975 

ata a actualidade. Análise e comprensión das causas e consecuencias dos feitos máis 

relevantes. 

 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 recuperación do galego, favorecendo o xurdimento de vínculos positivos 

cara ao seu uso. Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento 

persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

 B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 

variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua 

estándar. Uso normalizado da variante dialectal propia da zona. Utilización e valoración 

da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

 B5.1. Identificación e comprensión dos distintos períodos e xeracións da literatura 

galega de 1975 ata a actualidade. 

 B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de obras representativas da literatura 

galega de 1975 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 1975 

ata a actualidade. 

 B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo en que se describan e analicen 

textos literarios representativos da literatura galega de 1975 ata a actualidade. 

 B5.5. Consulta de fontes de información variadas e de recursos das TIC para a 

realización de traballos e cita axeitada destes. 
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 B5.6. Creación ou recreación de 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. 

3.3.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN (Decreto 86/2015) 

BLOQUE I. Comunicación oral. Escoitar e falar. 

 B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal 

e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación 

audiovisual. 

 B1.2. Comprender e analizar textos expositivos e publicitarios, diferenciar neles 

información, opinión e persuasión 

 B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no 

ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

 B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais. 

 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 espontáneas como planificadas. 

 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. 

 B1.7. Producir textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á 

intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

 B1.8. Manifesta unha actitude crítica e reflexiva que permite identificar prexuízos e 

mensaxes discriminatorias. 

 B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de 

actualidade, coa axuda das TIC. 

 B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da expresión oral e 

recoñecer en exposicións orais propias e alleas as dificultades expresivas. 

 B1.11. Participar activa e argumentadamente en debates en que se expresen opinións 

acerca dun tema de actualidade. 

 B1.12. Participar en interaccións sobre temas de interese persoal, ou social ou asuntos 

da vida cotiá, nun rexistro formal, neutro ou informal. 

 B2.13. Valorar a lingua oral como un instrumento útil na aprendizaxe e nas relacións 

sociais. 
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BLOQUE II. Comunicación escrita. Ler e escribir. 

 B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos 

textos. 

 B2.2. Comprender e interpretar textos escritos propios da vida cotiá pertencentes ao 

ámbito laboral, 

 administrativo e comercial. 

 B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais 

de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos 

de temas especializados en internet. 

 B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos. 

 B2.5. Comprende e interpreta textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, 

columna e artigo de opinión. 

 B2.6. Comprende e interpreta as mensaxes explícitas e implícitas que transmiten os 

textos publicitarios dos medios de comunicación. 

 B2.7. Identificar os usos lingüísticos que conteñan prexuízos ou mensaxes 

discriminatorias. 

 B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de 

información impresa ou en formato dixital. 

 B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, 

coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, 

organización, redacción e revisión). 

 B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para 

difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar 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, administrativos e comerciais. 

 B2.12. Producir, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de opinión. 

 B2.13. Producir en soporte impreso impreso ou dixital, textos argumentativos, 

redactados a partir da información obtida de distintas fontes. 

 B2.14. Valorar a escritura como un instrumento moi útil na aprendizaxe, nas relacións 

sociais e no desenvolvemento do individuo. 

BLOQUE III. Funcionamento da lingua. 

 B3.1.  Recoñecer e explicar os valores de léxico preciso de diferentes categorías 

gramaticais, así como da fraseoloxía. 
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 B3.2. Recoñecer e usar correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega. 

 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. 

 B3.4. Recoñecer e usar a fonética galega. 

 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 enriquecer o propio vocabulario. 

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

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

 B3.8. Recoñecer e usar enunciados e oracións, identificando as principais regras de 

combinación impostas polo verbos. 

 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. 

 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. 

 B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros 

textuais, especialmente os argumentativos. 

 B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero 

e elabora producións propias cunha adecuación apropiada. 

 B3.13. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, etc.) en que se utilicen varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro docente, relacionados cos ou culturais. 

 B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 

comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 

coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos. 

BLOQUE IV. 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. 
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  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 evolución. 

 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 galega. 

 B4.4. Recoñecer os principais elementos de evolución da lingua galega, así como 

identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da súa historia social, e 

sinalar as distintas etapas desde 1916. 

 B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas de España. 

 B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a 

eles. 

 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. 

BLOQUE V. Educación literaria. 

 B5.1. Identificar e comprender os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 

1916 ata a actualidade. 

 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 sociolingüístico de cada período. 

 B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente textos 

narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega de 1916 ata a actualidade. 

 B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo en que se describan e analicen 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. 

 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. 

3.4.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

3.4.1.- Estándares de aprendizaxe observábeis ao longo do curso 

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

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

contra dunha opinión ou postura. 

 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 variedades dialectais. 

 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: 

infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

 LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

 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 

axeitada, 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 

gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora. 

 LGB1.10.1. Recoñece erros (incoherencias, repeticións, ambigüidades, pobreza léxica, 

erros fonética e entoación inadecuada) nos discursos propios e alleos para evitalos nas 

súas producións. 

 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. 

 LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e 

recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar 

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

seu discurso. 

 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. 

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

 LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da 

consulta de materiais en distintos soportes. 

 LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os 

coñecementos adquiridos nos seus escritos. 

 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, 

especialmente 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 

doutros alleos e de intercambio de opinións. 

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

gramaticais. 

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

producións orais e escritas 

 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 resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe 

autónoma e para ampliar o seu vocabulario. 

 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. 

 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 
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linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 

culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 

oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 

comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

 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, cultural e sociolingüístico do período ou 

períodos. 

 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. 

 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos das características dos traballados na aula. 

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

de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

3.4.2.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 1ª avaliación 

 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 

léxico-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 

comunicacións orais. 

 LGB2.5.1.Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta 

ao director, editorial, columna e artigo de opinión. 

 LGB2.5.2. Valora a intención comunicativa dun texto xornalístico e distingue entre 

información, opinión e persuasión. 

  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 

proveñen dos medios de comunicación. 
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 LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso 

(diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais). 

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

comunicativo. 

 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 

ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para 

aplicalas correctamente. 

 LGB2.9.5. Revisa o texto para comprobar que a organización dos contidos do texto é 

correcta e que non se cometen erros ortográficos, gramaticais, de formato ou de 

presentación. 

 LGB2.12.1. Crea, en soporte impreso ou dixital, cartas á dirección e columnas de 

opinión. 

 LGB3.2.1. Recoñece e usa correctamente as formas verbais e as perífrases verbais da 

lingua galega e distingue os diversos tipos. 

 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. 

 LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua, con especial atención á 

entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar. 

 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 

complementos. 

 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. 

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

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

ao tema e ao xénero textual. 

 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 postura. 

 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. 

 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 

(buscadores, enciclopedias e portais de noticias). 

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

lingüística. 

 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 

apropiada. 

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

sociolingüística actual. 

 LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

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

fenómeno. 

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

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

 LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1916 

ata 1936. 

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

desde 1916 ata 1936 e elabora textos expositivos sobre esta etapa. 

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

galega desde 1916 ata 1936. 



Programación didáctica / Dpto. Lingua Galega e Literatura / ano académico 2022-2023 
58 

 LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1916 ata 1936. 

 LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1916 ata 1936. 

 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 sociolingüística do Estado español. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1916 

ata 1936. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente o período da literatura galega de 

1916 ata 1936 sinalando os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da 

literatura galega de 1916 ata 1936 para a súa lectura. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 

1916 ata 1936, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico dese período da literatura 

galega. 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 

desde 1916 ata 1936, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico deste período da literatura galega. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata 1936. 

 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais 

e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata 1936 e escribe/debate, 

argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 

analizan textos representativos da literatura galega de 1916 ata 1936. 

3.4.3.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 2ª avaliación 

 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. 
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 LGB1.6.1. Recoñece a emisión dunha pronuncia galega correcta, identifica os erros na 

produción 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 

pronuncia propia da lingua galega. 

 LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 

habitual do seu contexto. 

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

proveñen dos medios de comunicación. 

 LGB1.8.2. Rexeita argumentadamente os usos lingüísticos que levan implícitos 

prexuízos ou discriminacións. 

 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. 

 LGB3.7.1. Analiza e usa correcta-mente a puntuación, de acordo coa cohesión 

sintáctica. 

 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 

empregando os mecanismos de progresión temática. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1936 

ata 1975. 

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

desde 1936 ata 1975 e elabora textos expositivos sobre esta etapa. 

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

galega desde 1936 ata 1975. 

 LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1936 ata 1975. 

 LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1936 ata 1975. 
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 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. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1936 

ata 1975. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente o período da literatura galega de1936 

ata 1975 sinalando os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da 

literatura galega de 1936 ata 1975. para a súa lectura. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 

1936 ata 1975, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico deste período da literatura 

galega. 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 

desde 1936 ata 1975., sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 

contexto histórico, cultural e sociolingüístico deste período da literatura galega. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1936 ata 1975. 

 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais 

e ensaísticos representativos da literatura galega de 1936 ata 1975 e escribe/debate, 

argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 

analizan textos representativos da literatura galega de 1936 ata 1975. 

3.4.4.- Estándares de aprendizaxe de especial relevancia na 3ª avaliación 

 LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación 

audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias, debates ou 

declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante. 

 LGB1.1.2. Distingue as partes en 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, debates e 

procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos. 
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 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 

quendas e as opinións alleas e emprega unha linguaxe non discriminatoria. 

 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. 

 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 

distintos ámbitos: laboral (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en 

empresas e redes sociais de procura de emprego, contrato, nómina e vida laboral), 

administrativo (carta administrativa e solicitude ou instancia) e comercial (carta 

comercial, carta de reclamación e impreso administrativo de reclamación). 

 LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos. 

 LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun 

texto. 

 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 (currículo, carta de presentación, ficha de contratación en empresas e 

redes sociais de procura de emprego), administrativo (carta administrativa e solicitude 

ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e impreso 

administrativo de reclamación). 

 LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital de textos argumentativos, redactados 

a partir da información obtida de distintas fontes. 

  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 

parafrasear o texto de partida. 

 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. 

 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. 
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 LG3.11.1. 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 

procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade. 

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

lingüística. 

 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 

apropiada. 

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

sociolingüística actual. 

 LGB4.3.1. Identifica os procedementos de normalización e argumenta axeitadamente a 

necesidade de continuar con este proceso na lingua galega. 

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

fenómeno. 

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

individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

 LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa 

importancia. 

 LGB4.4.1. Recoñece os principais elementos da evolución da lingua galega desde 1975 

ata a actualidade. 

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

desde 1975 ata a actualidade e elabora textos expositivos sobre esta etapa. 

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

galega desde 1975 ata a actualidade. 

 LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 

lingua galega desde 1975 ata a actualidade. 

 LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 

relacionados coa historia social da lingua galega desde 1975 ata a actualidade. 

 LGB4.7.1. Recoñece os principais fenómenos que caracterizan as variedades 

xeográficas da lingua galega. 
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 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. 

 LGLB5.1.1. Identifica os distintos períodos e xeracións da literatura galega de 1975 

ata a actualidade. 

 LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente o período da literatura galega de 

1975 ata a actualidade sinalando os seus principais trazos característicos. 

 LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, obras representativas da 

literatura galega de 1975 ata a actualidade para a súa lectura. 

 LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativas da literatura galega de 

1975 ata a actualidade, resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos 

definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período 

da literatura galega correspondente. 

 LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada ou libre, textos de obras da Literatura galega 

desde 1975 ata a actualidade, sinala os seus trazos característicos definitorios e 

relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 

galega correspondente. 

 LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 

poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1975 ata a 

actualidade. 

 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais 

e ensaísticos representativos da literatura galega de 1975 ata a actualidade e 

escribe/debate, argumentadamente, sobre os seus valores literarios. 

 LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente nos que se describen e 

analizan textos representativos da literatura galega de 1975 ata a actualidade. 

3.5.- Instrumentos, probas e criterios de avaliación 

3.5.1.- Instrumentos de avaliación 

 Observación do traballo diario na aula, que será rexistrado no libro do profesor. 

 Caderno de traballo de cada alumno/a, que poderá ser revisado cada trimestre. 
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 Rexistro dos traballos, tarefas e/ou probas propostos para a súa realización na Aula 

Virtual do centro. 

 Probas de avaliación específicas, tanto escritas como orais, que son as que se determinan 

no seguinte apartado. 

3.5.2.- Probas de avaliación 

En cada trimestre farase, como mínimo, unha proba escrita sobre contidos traballados nas aulas. 

De ser posíbel, se as circunstancias o permiten, o obxectivo é realizar dúas, escritas e na aula. 

Estes exames suporán o 50% da nota total da avaliación. Tendo en conta que a materia de Lingua 

Galega e Literatura é de contidos progresivos, poderase incluír en cada exame, dunha forma 

máis ou menos explícita, aspectos xa valorados en probas anteriores. En caso de realizar dúas 

probas, sumarase a nota de ambas e a media aritmética será a puntuación que obteña o alumno/a 

neste apartado de probas escritas sobre os contidos traballados na aula. 

 Por outra parte, de entre as obras que se fixaron como textos de lectura obrigatoria para 

cada unha das avaliacións, as cales figuran recollidas na programación, o alumnado de 4º da 

E.S.O. deberá ler unha en cada un dos trimestres. Sobre esta terá lugar a proba escrita na cal o 

alumnado deberá acreditar que leu o libro, e que acadou unha comprensión satisfactoria da 

mesma. Esta proba trimestral contará un 15% sobre a nota de cada avaliación. 

 Así mesmo, ao longo do curso, o alumnado de 4º de E.S.O. desenvolverá varias 

composicións escritas (como mínimo unha en cada avaliación e preferiblemente dúas), dunha 

extensión mínima de 250 palabras, se non for indicado o contrario. Estes traballos, de carácter 

obrigatorio, realizaranse na propia aula e para a súa elaboración o alumnado contará con 45 

minutos. O alumnado coñecerá previamente o modelo de texto que terá que desenvolver, mais 

non o tema, que lle será comunicado ao comezo da actividade. Estes traballos de redacción 

elaboraranse nun folio branco que será facilitado polo profesor e serán manuscritos. Os modelos 

de textos para a realización dos traballos de redacción son as seguintes: 

 1ª avaliación:  .............................................................. texto narrativo 

  .........................................................  texto expositivo 

 2ª avaliación:  .................................................................. carta formal 

  ...................................................  texto argumentativo 

 3ª avaliación:  ........................................................... texto académico 

  ..................................................  contrato ou currículo 

Durante o curso, o alumnado tamén realizará varias exposicións orais planificadas, como 

mínimo unha en cada trimestre, que será obxecto de avaliación. Cada alumno/a realizará a 
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exposición na aula, previo aviso do profesor, adecuándose a un tema e unha tipoloxía textual 

traballada na aula con anterioridade. En ningún caso a exposición poderá ter unha duración 

inferior aos 3 minutos. En cada trimestre, cando menos unha das exposicións orais deberá 

respostar ás seguintes tipoloxías: 

 1ª avaliación:  presentación dun tema de actualidade (opcionalmente, con apoio das TIC) 

 2ª avaliación:  ............................................................................................ texto de opinión 

 3ª avaliación:  ........................................................................................ texto de expositivo 

En todo caso, para a avaliación da expresión oral tamén terá unha importancia destacada a 

práctica diaria na aula, que rexistrará o profesor, e que terá como mínimo un peso do 50% no 

apartado de expresión oral. 

3.5.3.- Criterios de cualificación 

A nota na materia de Lingua e Literatura en cada avaliación corresponderase coa seguinte 

distribución: 

 50% polas probas escritas (unha en cada trimestre, aínda que preferiblemente dúas). 

 15% correspondente á proba de lectura do libro obrigatorio, onde o alumnado deberá 

acreditar mediante respostas escritas que leu a obra e cal é o seu grao de comprensión. 

 15% pola expresión oral avaliada na práctica diaria na aula, así como nas exposicións 

orais que cada estudante deberá realizar en cada trimestre. 

 10% pola expresión escrita avaliada fundamentalmente nas probas específicas 

realizadas para tal fin, que serán unha ou dúas en cada trimestre. 

 10% pola actitude de cara á materia (que se irá rexistrando no libro do profesor ao longo 

das sesións) e a posible avaliación do caderno da clase (en que se valorará a limpeza, 

claridade, boa redacción e o feito de ter realizado todos os exercicios obrigatorios e que 

estes fosen corrixidos). Neste apartado penalizarase con -0’1 por cada anotación 

negativa no libro de profesor que recolla que o/a alumno/a non realizou o traballo 

marcado polo profesor, ou por manifestar na aula unha conduta evasiva ou disruptiva. 

Por outro lado, poderase puntuar con até un 0,5% da nota total da avaliación o feito do alumnado 

participar en actividades propostas desde o Centro que garden relación ben coa lectura ben 

escrita en lingua galega (por exemplo, as desenvolvidas polo Equipo de Dinamización 

Lingüística ou polo Equipo da Biblioteca). En todo caso, para se ver reflectida na cualificación 

da materia, tal participación deberá presentar unha calidade lingüística e unha regularidade 

mínima canto á participación (Clube de Lectura, ou actividades semellantes) ao longo de cada 

trimestre. 
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 Igualmente, premiarase a lectura voluntaria doutros libros en lingua galega, non 

sinalados como obrigatorios, con até outro 0’5%, unha vez demostrada convenientemente esta 

lectura mediante unha ficha, un exame oral ou escrito. 

 Para obter un resultado positivo en cada avaliación os alumnos/as deberán acadar unha 

nota mínima de cinco. 

 Eventualmente poderase proceder ao "redondeo" da nota da avaliación, isto é, a 

cualificación que figure finalmente no boletín poderá ser completada até alcanzar o número 

enteiro inmediatamente superior ao inicialmente obtido. Para acceder a esta posibilidade deben 

cumprirse inexorabelmente tres condicións. En primeiro lugar, a nota resultado da suma de 

todas as probas de avaliación do/a alumno/a nese trimestre terá que superar no seu primeiro 

decimal o 5. En segundo lugar, o alumno ou alumna deberá ter realizado todas as probas de 

avaliación descritas máis arriba. Por último, o alumno e alumna deberá ter acreditado sen 

ningún xénero de dúbidas a lectura dos libros obrigatorios marcada para o curso nas probas de 

avaliación correspondente. 

 A nota da materia de Lingua Galega e Literatura no presente curso corresponderá á 

seguinte distribución: 

1ª avaliación: 30% 2ª avaliación : 30% 3ª avaliación: 40% 

 Se unha vez finalizado o 3º trimestre a nota media das tres avaliacións non fose igual ou 

superior a 5, o alumnado que se encontre nesta situación realizará actividades de repaso e 

reforzo dirixidas a recuperar e consolidar os contidos do(s) trimestre(s) que suspendese. 

Posteriormente, realizará unha proba específica sobre esas actividades. A proba, que terá lugar 

antes do 21 de xuño, será escrita e cunha puntuación máxima de 5 ptos. A nota acadada polo 

alumnado nese exame “substituirá” a conseguida no apartado de probas escritas (50% da 

puntuación) naquela(s) avaliación(s) que non lograse aprobar anteriormente. Para obter a 

“nova” cualificación en cada unha das avaliacións non superadas durante o curso (só nas non 

superadas), sumaranse á nota acadada polo/a alumno/a neste último exame do mes de xuño as 

valoracións logradas en cada avaliación suspensa (20% correspondente á proba de lectura do 

libro obrigatorio; 10% pola expresión oral ; 10% pola expresión escrita; 10% pola actitude de 

cara á materia). A cualificación definitiva na avaliación ordinaria do alumnado que non superase 

anteriormente a materia será a nota media das puntuacións logradas en cada trimestre (30% da 

cualificación da 1ª aval., máis o 30% correspondente á 2ª aval., máis o 40% da 3ª aval.), unha 

vez que se proceda a substituír no mes de xuño o apartado correspondente ás probas escritas 

pola nota lograda na proba do mes de xuño. Se o resultado desa media é igual ou superior a 5, 

enténdese que a materia foi superada. 
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 O feito de sorprender a un alumno copiando -por un compañeiro, mediante 

apuntamentos e/ou por calquera outro medio- durante a realización dalgunha das probas escritas 

e/ou orais das que se compón unha avaliación, implicará o suspenso automático nesa proba, que 

será cualificada coa nota mínima. Se isto pasase na proba da convocatoria extraordinaria de 

setembro, aplicarase este mesmo criterio de cualificar tal proba coa nota mínima. 

3.5.6.- Corrección lingüística 

Nas probas escritas e traballos de redacción incidirá negativamente a falta de cohesión e de 

coherencia e incluso podería eliminar a resposta dunha pregunta. Ademais desta penalización, 

poderase aplicar unha redución da nota por faltas de ortografía. Se se trata de palabras que están 

no propio enunciado descontarase 0,2 por erro. Se se cometen faltas moi graves, (solucións 

alleas ao galego, tempos compostos, erros na conxugación ou pronomes...) descontarase 0,1 por 

cada erro. Se as faltas son graves (acentos diacríticos, b/v, h...), descontarase 0,05 por cada un. 

Se a falta é leve (variantes dialectais, acentuación non diacrítica), descontarase 0,05 por cada 

dúas, até un máximo do 20% da puntuación total da tarefa/proba. 

3.6.- MATERIAIS / RECURSOS 

 Apuntamentos teóricos, con explicacións sobre os diferentes contidos, recompilados ou 

elaborados polo profesor, e que lle serán proporcionados ao alumnado en fotocopias, así 

como a través da aula virtual do centro. 

 Libros de lectura, dos cales haxa dispoñibilidade suficiente na biblioteca do centro, así 

como na biblioteca municipal. 

 Textos extraídos de diferentes fontes (páxinas web, libros de creación, manuais de 

divulgación, medios de comunicación...) que ilustren os diferentes modelos textuais que 

imos tratar ao longo do curso. 

 Dicionarios en papel e dixitais. 

 Enciclopedias en papel e dixitais. 

 Caderno. 

 Material audiovisual, en DVD ou disponíbel na web, que manteña relación cos contidos 

do curso (documentais, reportaxes, entrevistas, adaptacións literarias….) 

 Outros, cuxa necesidade ou conveniencia se vaia detectando ao longo do curso. 

3.6.1.- Relación de libros de lectura obrigatoria 

• CASTELAO, A. D. R., Os dous de sempre (novela). (1ª avaliación) 

• BLANCO AMOR, Eduardo; A esmorga (novela). (2ª avaliación) 
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• VILLAR, Domingo; Ollos de auga (novela). (3ª avaliación) 

4.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

Indicadores de logro do proceso de ensino. 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 

alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 

do grupo.         

 

Indicadores de logro da práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 

con NEAE.         
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5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc.         

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 

estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación…         

5.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

Ao igual que en anos anteriores, o departamento didáctico acorda que o alumnado que foi 

promovido ao curso seguinte, malia non superar a materia de Lingua Galega e Literatura, será 

obxecto ao longo do curso dun seguimento. 

 Para iso, en cada trimestre será entregado ao alumnado que non superase a materia de 

Lingua Galega e Literatura no ano anterior un caderno con diferentes actividades relacionadas 

co currículo do curso non superado. Así mesmo, seralle facilitado material explicativo e de 

apoio para que poida ir realizando coa maior autonomía posible estas actividades ao longo do 

trimestre. As actividades que figuren no caderno estarán puntuadas e, unha vez entregadas, 

serán corrixidas polo profesorado do departamento de Lingua. A puntuación que corresponde 
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a este caderno será, como máximo, de 8 puntos. Así mesmo, á hora de ponderar o proceso de 

recuperación da materia pendente, valorarase tamén o resultado que o alumnado obteña en cada 

trimestre na proba sobre o libro de lectura corresponden ao nivel académico que está a cursar 

neste ano 2022-2023. Tal valoración será de 2 ptos. sobre o total de 10 en cada trimestre. Desta 

maneira, a avaliación parcial de cada período virá dada por dous instrumentos de avaliación, o 

caderno de actividades (8 ptos.) máis a proba do libro de lectura que faga no nivel que estea a 

cursar na actualidade (2 ptos.). A suma de ambas notas marcará a cualificación trimestral da 

materia de Lingua Galega e Literatura pendente. En ningún caso se procederá ao "redondeo" 

desta nota polo número enteiro inmediatamente superior, de modo que no boletín de 

cualificación figurará o número enteiro resultado desa adición, unha vez "truncados" os 

decimais. 

 As datas para a entrega dos cadernos fican marcadas xa no comezo de curso, de cara a 

facilitar a planificación e organización do traballo ao alumnado. En todo caso, o alumnado que 

as realice con antelación poderá entregalas antes dos días sinalados. Así mesmo, se houbese 

algunha incompatibilidade para entregaren o traballo trimestral nesas datas, sempre e cando o 

alumnado o notifique con antelación e obedeza a unha razón xustificada, os días podería ser 

modificados. En principio, son os que seguen: 

 1ª avaliación: ...................................... 9 de novembro 

 2ª avaliación: ........................................ 18 de xaneiro 

 3ª avaliación: .......................................... 21 de marzo 

Por regra xeral, en cada trimestre o caderno coas actividades de recuperación debe ser entregado 

ao alumnado coa materia pendente, como mínimo, con un mes de antelación á data marcada 

como límite para a súa entrega. 

 A nota da materia de Lingua Galega e Literatura non superada no curso anterior 

obedecerá á seguinte distribución: 

1ª avaliación: 30% 2ª avaliación: 30% 3ª avaliación: 40% 

 Se unha vez finalizado o 3º trimestre a nota media da materia pendente nas tres 

avaliacións non fose igual ou superior a 5. O alumnado que se encontre nesta situación realizará 

actividades de repaso e reforzo dirixidas a intentar recuperar e consolidar os contidos do curso 

non superado. Posteriormente, realizará unha proba específica sobre esas actividades. A proba, 

que terá lugar antes do 21 de xuño, será escrita e cunha puntuación de 10 ptos. Se a cualificación 

obtida nesa última proba é igual ou superior a 5, enténdese que a materia foi superada. 

 Para alén do seguimento do alumnado coa materia do curso anterior suspensa que o 

profesorado do departamento faga na aula, tamén se marcarán titorías semanais durante os 
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períodos de lecer, de carácter totalmente voluntario, por se o algún ou algunha estudante 

desexan consultar dúbidas persoalmente sobre as diferentes actividades que figuren no caderno. 

Igualmente, a través da aula virtual do centro tamén se poñerán a disposición do alumnado 

materiais e recursos que poida contribuír para mellor faceren eses exercicios, ademais do 

servizo de mensaxería co cal tamén poderá consultar puntualmente as dúbidas que se lle poidan 

presentar. 

6.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E DE MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

RESULTADOS 

A avaliación inicial terá lugar nas primeiras semanas do curso e as probas deberán rematarse a 

comezos de outubro, sempre dentro dos prazos marcados no calendario proposto pola Xefatura 

de estudos. Esta avaliación inicial farase en todos os cursos da ESO, mais con especial atención 

en 1º  por ser o inicio da etapa e descoñecermos o nivel de competencia do alumnado, así como 

as posíbeis dificultades. 

 As probas de avaliación inicial para cada curso serán elaboradas polo profesorado de 

cada grupo. Estas probas terán en conta as competencias e os contidos previos desa materia, e 

hanse centrar principalmente nas destrezas comunicativas do alumnado, correspondentes aos 

bloques de contidos 1 e 2 do currículo da materia (falar e escoitar; escribir e ler). 

 En base á información recollida nestas probas iniciais, terá que establecerse o nivel com-

petencial de cada grupo e, de ser preciso, introducir axustes pertinentes na programación didác-

tica para nos adaptarmos a el. Se fose o caso, proporanse medidas para aquel alumnado que 

presente dificultades. Estas poden ser: 

• Mudanzas na ubicación do alumnado no grupo. 

• Aplicación de medidas de reforzo educativo ordinario. 

• Proposta de alumnado para elaboración de ACI. 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Cada vez máis contamos nas aulas cun maior número de alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo (NEAE), especialmente agudo nos niveis de 1º e 2º da ESO. Á falta da 

información que proporcione a avaliación inicial, segundo se nos trasladou por parte do depar-

tamento de Orientación do noso centro, no presente curso académico xa contamos con alum-

nado que podemos incluír  no grupo NEAE. Son aqueles alumnos e alumnas que: 

• Presentan dificultades específicas de aprendizaxe. (1º, 2º, 3º e 4º da ESO) 

• Teñen trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH). (1º, 2º e 3º da ESO) 
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• Manifestan trastorno do espectro autista (TEA). (1º e 2º da ESO) 

• Posiblemente manifestan altas capacidades intelectuais. (1º ESO) 

• Incorporáronse recentemente ao noso sistema educativo. (1º, 2º e 3º da ESO) 

• Encóntranse en condicións persoais, familiares ou de historia escolar que así o reco-

menden. (1º, 2º, 3º e 4º da ESO) 

Partindo de que o obxectivo fundamental desta materia é conseguir a adquisición e a mellora 

da competencia comunicativa, entendida esta como unha competencia ampla que abrangue sa-

beres lingüísticos, sociolingüísticos e discursivos e que lle debe reportar ao alumnado a capa-

cidade para usar a lingua nas diferentes esferas da actividade social e cultural, este departamento 

combinará o principio dunha educación común para todo o alumnado coa atención á diversi-

dade. De aí que sigamos os principios básicos para o tratamento co alumnado con NEAE que 

parten da inclusión na aula, da non discriminación e da igualdade efectiva. Para favorecer o 

cumprimento destes principios as actividades de aprendizaxe responden a tipoloxías e agrupa-

mentos variados, e gradadas en dificultade. 

 Como vén sendo norma durante estes últimos cursos, á hora de detectarmos algún 

alumno ou alumna que necesite unha atención concreta para poder acadar os obxectivos mar-

cados para esta etapa educativa e a consecución das competencias básicas, así como a titulación 

correspondente, poñerémonos en contacto co grupo de avaliación e co departamento de Orien-

tación para tratar o caso e procurar vías que leven a que este alumnado poida continuar a súa 

aprendizaxe dun xeito enriquecedor e encamiñada ao logro dos obxectivos marcados. 

 Algúns dos camiños a seguir desde o noso departamento serán: 

• Propoñer diferentes tipos de actividades: de ampliación, reforzo, investigación... 

• Aplicar ritmos de traballo axeitados ás características individuais do alumnado. 

• Aumentar ou diminuír os ritmos de presentación dos contidos. 

• Ampliar ou reducir os bloques de contidos, de maneira non significativa. 

• Organizar grupos de traballo flexibles. 

• Adaptarse ás súas necesidades. 

• Desenvolver e aplicar adaptacións curriculares (neste caso, seguindo as indicacións do 

departamento de Orientación e sempre traballando conxuntamente co el e seguindo as 

súas directrices). 

Ademais, durante este curso, realizaranse desdobramentos en 2º da ESO, de maneira que os 

dous grupos con que contamos (48 alumnos/as) se van distribuír en tres subgrupos de 16 alum-

nos/as cada un. 
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Canto ás actividades complementarias (segundo aparecen definidas na Orde de 1 de agosto de 

1997, aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, for-

mando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espacio ou recursos 

que utilizan: visitas, traballo de campo, viaxes de estudo, conmemoracións ...), desde o depar-

tamento de Lingua Galega e Literatura recollemos as seguintes proposta para este ano acadé-

mico: 

• Colaboración coa revista do centro. 

• Colaboración na exposición dos documentos creados nas diferentes actividades. 

• Colaboración á hora de realizar as actividades programadas polo EDLG, tales como o 

Samaín, o Día de Rosalía, a semana das Letras Galegas... Animarase o alumnado a par-

ticipar nas diferentes convocatorias e traballaranse contidos específicos relacionados 

con elas nas aula. 

• Posible asistencia a algún evento (teatro, exposición, concurso…) que poida sernos ofre-

cido ao longo do curso. 

Agora ben, estas actividades só serán desenvolvidas se existe dispoñibilidade de profesorado, 

alumnado interesado, medios e posibilidades segundo o calendario. 

9.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

En relación cos mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica, 

é preciso sinalar que esta, polo menos no referido á temporalización dos contidos e estándares 

de aprendizaxe, aos procedementos e instrumentos de avaliación, aos materiais e recursos 

didácticos que se utilicen, así como aos criterios sobre a avaliación e a cualificación, será 

revisada trimestralmente. 

 Como resultado destas revisións, calquera mudanza que se introduza nesta 

programación será tratada na reunión do departamento e consecuentemente rexistrada no libro 

de actas. Así mesmo, de maneira obrigatoria, será comunicada con tempo e forma ao alumnado 

e ás familias para o seu coñecemento. 

 Ao final do curso académico, tamén se cubrirá a seguinte táboa para rexistrar os 

indicadores de logro consensuados polos diferentes membros do departamento de Lingua e 

Literatura. 
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 Indicadores de logro: 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a 

partir dos elementos do currículo. 
        

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 

didácticas / temas / proxectos. 
        

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a 

temporalización previstas. 
        

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, 

temas ou proxectos. 
        

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 

avaliación. 
        

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 

departamento. [Só para ESO e bach.]. 
        

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 

consecuencias da proba. 
        

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 

estándares. 
        

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos 

[Só para determinadas materias de 2º de bacharelato]. 
        

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: 

probas, traballos, etc. 
        

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e 

dunha avaliación. 
        

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para 

ESO e bacharelato]. 
        

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. 

[Só para ESO e bach]. 
        

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias 

pendentes. [Só para ESO e bacharelato] 
        

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias 

pendentes. [Só para ESO e bacharelato] 
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22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos 

estándares. 
        

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 

NEAE. 
        

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 

extraescolares previstas. 
        

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de 

avaliación, estándares e instrumentos. 
        

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios 

de promoción. 
        

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 

curso. 
        

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         

Observacións: 

 

 

* * * 

 

 En Miño, a 18 de setembro 2022 

 

Departamento de Lingua Galega e Literatura. Curso 2022-2023 

 

 

 Alberto Allegue Leira  Laura Botana Sanjurjo 

   Xefa de departamento 
 


