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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A presente programación basease na seguinte lexislación:

• LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o

currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

• DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na

Comunidade Autónoma de Galicia.

As materias de Lingua galega e literatura en 2º A e 4ª A serán impartidas por Mª Rosario Otero Souto que é a xefa do departamento.
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

O d

PERFIL COMPETENCIAL 2º DE ESO

Competencia lingüística (CCL)

 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)

 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.

 LGB1.3.1. Coñece, aprecia e usa as normas O dque 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.

 LGB1.4.1. Diferencia 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.

 LGB1.5.1.Aprecia a emisión dunha pronuncia e prosodia correcta, recoñece os erros nas producións orais propias e alleas e propón solucións para melloralas.

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

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

 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.

 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.

 LGB1.10.3. 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.

 LGB2.1.1.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.

 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.
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 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.

 LGB2.7.1.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 ordenar as ideas e estruturar o texto.

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

 LGB2.8.3.Utiliza elementos lingüísticos e discursivos de cohesión interna do texto (a deíxe, as referencias internas de tipo léxico e os conectores). 

 LGB2.8.4. Usa os signos de puntuación do texto en relación coa organización oracional e coa forma do texto (os parágrafos e a distribución e ordenación das ideas expresadas).

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

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

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

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

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

 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.

 LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo, fundamentalmente, narrativos e descritivos.
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 LGB2.12.2. Sintetiza e resume narracións e descricións sen parafrasear o texto resumido.

 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.

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

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

 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.

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

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

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

 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.

 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.

 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. 

 LGB4.1.2. 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.
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 LGB4.1.4.Coñece as linguas que se falan na actualidade en Galicia por mor da emigración.

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

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

 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.

 LGB4.3.1. 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.

 LGB4.4.1.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.

 LGB4.6.1.dentifica 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.

 LGLB5.1.1.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.

 LGLB5.2.1. 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.

 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.

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

 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.

 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.
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 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.

Competencia dixital (CD)

 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.

 LGB2.5.2.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.

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

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

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

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

 PLGB2.10.1.roduce, en soporte impreso ou dixital, textos propios dos medios de comunicación a partir dun modelo (noticias).

 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.

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

 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.

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

  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.

 LGLB5.9.1. 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.

Aprender a aprender

 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).

 LGB1.1.2.Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos.
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 LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.

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

 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.

 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.

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

 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.

 LGB1.9.4. 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.

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

 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.

 LGB2.1.5. 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.

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

 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.

 LGB3.2.1.Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.
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 LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

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

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

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

 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.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 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.

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

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

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

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

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

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

 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. 

 LGB1.10.1.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.

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

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

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

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

  LGB2.6.4.Respecta as opinións dos demais.

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

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

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

 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.

 LGB4.3.1. 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.

 LGB4.4.1. 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.

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

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor CSIEE 

 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.

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

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

  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.

 LGB1.10.1.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.
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 LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo.

Conciencia e expresións culturais CCEC

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

  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.

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

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

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

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

 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.
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PERFIL COMPETENCIAL 4º DE ESO

Competencia lingüística (CCL)

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

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

 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.

 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.

 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.

 LGB1.5.1. Identifica os recursos que proporcionan adecuación, coherencia e cohesión ao discurso.

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

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

 LGB1.65.1. 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. 

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

 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.
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 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.

 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.

 LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras.

 LGB1.112 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.

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

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

 LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar 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.

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

 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 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.

 LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.
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 LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.

 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.

 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.

 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.

 LGB2.9.1. 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.

 LGB2.10.1. 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.

 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).

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

 LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, 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.
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 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 una ferramenta para organizar os pensamentos senón tamén como un instrumento para relacionarse cos demais e enriquecerse como persoa.

 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.

 LGB3.2.1. 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 galega, con especial atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.

 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.

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

 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.

 LGB3.9.1. 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. 

 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.
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 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.

 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.

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

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

 LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e  relacionados cos elementos transversais,  evita estereotipos
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 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.

 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 a actualidade.
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 LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde 1916 e elabora textos expositivos sobre as diferentes etapas.

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

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

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

 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.

 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

 LGLB5.3.1. Le expresiva, compresiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 ata a actualidade.

 LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega de 1916 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 1916 ata a actualidade.
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 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 de intención literaria partindo 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.

Competencia dixital (CD)

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

 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.

 LGB2.8.1. 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.

 LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.

 LGB2.10.1. 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.

 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).

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

 LGB2.13.1. Elabora, en soporte impreso ou dixital, 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.

 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.

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

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

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

Aprender a aprender

 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.

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

 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.

 LGB1.65.1. 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.

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

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

 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.

 LGB1.11.1. Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras.

 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.

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

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

 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.

 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.

 LGB3.2.1. 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.
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 LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega, con especial atención á entoación, ás vogais de grao medio e ao n velar.

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

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

 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. 

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

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

 LGB3.13.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e  relacionados cos elementos transversais,  evita estereotipos
lingüísticos ou culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 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.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou po

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

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

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

 LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

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

 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.

 LGB1.112 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.

 LGB2.13.1. 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 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).

 LGB2.5.1. Diferencia os trazos característicos dos textos xornalísticos de opinión: carta ao director, editorial, columna e artigo de opinión.
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 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.

 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.

 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.

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

 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).

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

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

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

 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.
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 LGB.4.3.4. Coñece os principais axentes normalizadores en Galicia e valora a súa importancia.

 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.

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

 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.

Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

 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).

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

 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.

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

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

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

 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.

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

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

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

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

 LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo 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.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

25



 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.

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

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

 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.

26



OBXECTIVOS

Obxectivos xerais de ESO

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da

cidadanía democrática.

b) Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo  como condición  necesaria  para  unha

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas

por  razón  de sexo ou por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar

a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir  novos coñecementos.

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os

métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
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para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas,

e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio

artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas

do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde

corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e

valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa

saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión

e representación.

ñ) Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,  histórico  e  artístico  de  Galicia,  participar  na  súa

conservación e mellora e respectar  a diversidade lingüística e cultural  como dereito  dos pobos e das persoas,  desenvolvendo

actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade e como

medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: GRAO MÍNIMO, TEMPORALIZACIÓN E PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A temporalización poderá ser modificada polo profesor ou profesora na súa programación de aula, anotándose os cambios pertinentes

no libro de actas do departamento. Cómpre ter en conta que a realidade da aula é moi variable, polo que a presente programación

debe ser  revisada e  adaptada á realidade do grupo/clase,  tomando ao mesmo tempo as medidas necesarias para a atención á

diversidade. 
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Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar Proba
escri-

ta

Pro
ba

oral

Tra-
ba-
llo

Ob-
ser-
vac-
ión

Ca-
derno
clase

 d

 e

 h

 l

 ñ

 B1.1.  Comprensión,  interpretación  e  resumo  de
novas  de  actualidade  e  de  informacións  de
crónicas,  reportaxes  e  documentais  procedentes
dos medios de comunicación audiovisual.

 B1.1.  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.

 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).

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

 d

 e

 h

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

 B1.2.  Extraer  a  intención
comunicativa,  o  tema,  as
ideas  principais  e  os  datos
relevantes  de  diferentes
textos  orais  dos  ámbitos
social e educativo.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ a

▪ c

▪ d

▪ h

 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.

 B1.3.  Coñecer  e  usar  as
normas  de  cortesía  nas
intervencións orais propias e
alleas  da  actividade
educativa, tanto espontáneas
como planificadas.

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

 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.

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ a

▪ c

▪ d

▪ e

▪ h

 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

 B1.4.  Identificar  o  propósito
comunicativo en textos orais
dos  medios  de
comunicación,  analizar
criticamente  os  seus
contidos  e  interpretar  as
connotacións  e  mensaxes
discriminatorias implícitas.

 LGB1.4.1.  Diferencia  as
ideas  principais  e  as
secundarias  e  identifica  a
intención  comunicativa  de
programas  de  carácter
informativo:  noticias,
reportaxes e crónicas.

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª AV.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ h

▪ o

 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. 

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

 LGB1.5.1. Aprecia a emisión
dunha pronuncia e prosodia
correcta,  recoñece os  erros
nas producións orais propias
e alleas  e propón solucións
para melloralas.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ o

 B1.6.  Produción  de  discursos  orais,  en
intervencións espontáneas, adecuados á situación
e  á  intención  comunicativa  desexada,  con
coherencia, cohesión e corrección.

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

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

 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).

60,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.
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 LGB1.6.4.  Emprega  nas
intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e
variado.

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ g

▪ h

 B1.7.  Coñecemento e aplicación,  con axuda das
TIC, de técnicas e estratexias para a produción de
textos orais sobre temas de actualidade.

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

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ a

▪ c

▪ d

▪ h

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

 B1.8.  Participar  activamente
en  situación  propias  do
ámbito  educativo  e  de
interese  para  o  alumnado
que  xeren  intercambio  de
opinión.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ a

▪ b

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

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

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

60,00% X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ c

▪ g

▪ h

▪ o

forma individual ou en grupo.  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.

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

 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.

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ a

▪ d

▪ h

▪ l

▪ ñ

 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.

 B1.10.  Producir  discursos
breves e comprensibles, nun
rexistro  neutro,  informal  ou
máis  culto,  sobre  temas  da
vida cotiá ou educativa.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.
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 LGB1.10.3.  Utiliza  as
fórmulas de tratamento e as
regras de cortesía axeitadas
ao destinatario e á situación
comunicativa.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

▪ b

▪ f

▪ h

 B2.1. Coñecemento e uso de técnicas de análise
do contido e de estratexias de lectura comprensiva:
esquemas, resumos, etc.

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

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

 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.

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.
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 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.

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ d

▪ e

▪ h

 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.

 B2.2.  Comprender  e
interpretar  textos propios da
vida  cotiá  e  das  relacións
sociais:  diarios,  cartas
persoais,  avisos  e
solicitudes.

 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.

75,00% X

1ª AV.

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

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ d

▪ e

 B2.3.  Comprensión  e  interpretación,  en  formato
papel  e dixital,  de textos propios dos  medios de
comunicación (noticias).

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

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ h (noticias).  LGB2.3.2.  Localiza  a
información  destacada  de
textos propios dos medios de
comunicación:  portadas  e
titulares.

100,00
%

X 1ª AV.

▪ d

▪ e

▪ h

 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.

 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.

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

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.

 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.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ h

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

 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.

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

38



Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

▪ c

▪ d

▪ h

 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.

 B2.6.  Amosar  unha actitude
reflexiva  e  crítica  ante  a
lectura que permita identificar
usos  lingüísticos
discriminatorios e manifestar
posturas  de  acordo  ou
desacordo  e  respecto  ás
mensaxes expresadas.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

 LGB2.6.4.  Respecta  as
opinións dos demais.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ ñ

 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.

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

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

60,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ g

▪ h

 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.

 B2.8.  Usar  procedementos
de  planificación  e  revisión
para  conseguir  a
adecuación,  coherencia,
cohesión  e  corrección  dos
contidos  nas  relacións
internas e externas do texto.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.
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 LGB2.8.3.  Utiliza  elementos
lingüísticos e discursivos de
cohesión interna do texto (a
deíxe,  as  referencias
internas  de tipo léxico  e os
conectores). 

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

 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)

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ h

 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.

 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.

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

100,00
%

X X X 1ª AV.

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

 B2.10.  Producir,  en  soporte
impreso  ou  dixital,  textos

 LGB2.10.1.  Produce,  en
soporte  impreso  ou  dixital,

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ e

▪ h

(noticias). propios  dos  medios  de
comunicación  a  partir  dun
modelo (noticias).

textos propios dos medios de
comunicación  a  partir  dun
modelo (noticias).

▪ b

▪ e

▪ h

 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.

 B2.11.  Producir,  en  formato
papel  ou  dixital,  textos  de
carácter  educativo:
cuestionarios,  resumos,
informes  de  tarefas,
descricións  e  explicacións
sobre contidos das materias
curriculares.

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ h

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

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

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

 B2.13.  Uso  das  TIC  (procesadores  de  texto  e
correctores  ortográficos)  tanto  para  a
textualización, como para a revisión e mellora do
escrito.

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

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ d

▪ h

 B2.14.  Valoración  da  escritura  como  fonte  de
aprendizaxe  e  como  forma  de  comunicar
experiencias, ideas e coñecementos propios.

 B2.14.  Valorar  a  escritura
como fonte de aprendizaxe e
como  unha  forma  de
comunicar  experiencias,
ideas  e  coñecementos
propios.

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua

▪ b

▪ e

▪ l

 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.

 B3.1.  Recoñecer,  explicar  e
usar léxico amplo e preciso
coa presenza da fraseoloxía
e  vocabulario  traballado  na
aula.

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

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ a

▪ d

▪ e

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

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

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

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

▪ n

▪ l

 B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e doutras fontes
de  consulta  en  calquera  soporte,  especialmente
sobre flexión, relación semántica e normativa.

 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.

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

 B3.4.  Coñecemento,  comparación,  uso  e
valoración das normas que regulan os textos orais
e escritos, propios e alleos.

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

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

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

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

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

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

75,00% X X X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

100,00
%

X X X X X 1ª,2ª,3ª AV.
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▪ e  B3.6.  Análise  e  uso  reflexivo  da  puntuación  en
relación coa cohesión textual.

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

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

 B3.7. Recoñecemento da estrutura de substantivos
e verbos e da súa caracterización morfolóxica para
a mellora da comprensión e produción textuais.

 B3.7. Recoñecer a estrutura
de substantivos  e  verbos  e
da  súa  caracterización
morfolóxica  para  mellorar  a
comprensión  e  produción
textuais.

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ e

▪ h

 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.

 B3.8.  Recoñecer  e  usar  os
nexos  textuais  de  espazo,
oposición  e  contraste,  así
como  os  mecanismos
gramaticais  e  léxicos  de
cohesión interna.

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

75,00% X X X 3ªAV.

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

75,00% X X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ e

▪ h

 B3.9. Coñecemento dos compoñentes sintácticos
no nivel da frase para elaborar enunciados, orais e
escritos, cun estilo cohesionado e correcto.

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

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

50,00% X X 2ª, 3ª AV.

▪ e  B3.10.  Coñecemento,  uso  e  aplicación  das
estratexias  necesarias  de  autoavaliación,
aceptando o erro como parte do proceso. 

 B3.10.  Aplicar
progresivamente  o
coñecemento  e  o  uso  das
estratexias de autoavaliación
e a aceptación do erro como
parte  do  proceso  de

 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.

100,00
%

X X 1ª,2ª,3ª AV.
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aprendizaxe.

▪ b

▪ e

▪ h

 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.

 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  como
outras  presentes  no  centro
docente,  relacionados  cos
elementos transversais e nos
que  se  eviten estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 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.

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ b

▪ e

 B3.12.  Identificación  e  progresiva  utilización  dos
coñecementos sobre as linguas para desenvolver
unha competencia comunicativa integrada.

 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.

 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.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

Bloque 4. Lingua e sociedade

▪ ñ

▪ o

 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.

 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.

 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. 

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.
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 LGB4.1.2.  Distingue  entre
linguas  maioritarias,
minoritarias e minorizadas e
aplica  estes  conceptos  ao
caso galego.

75,00% X 3ª AV.

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

100,00
%

X 1ª AV.

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

100,00
%

X 3ª AV.

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

100,00
%

X X X 3ª AV.

 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.

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ ñ

▪ o

 B4.4. Situación sociolingüística do galego.  B4.2.  Describir  e  analizar  a
situación  sociolingüística  de
Galicia  atendendo  á
presenza da lingua galega no
contorno.

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

75,00% X X 1ª  AV.

 LGB4.2.2.  Coñece  e  valora
os topónimos galegos.

75,00% X X 1ª AV.

45



Lingua Galega e Literatura. ESO. 2º Curso 

▪ ñ

▪ o

 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.

 B4.3.  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.

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

100,00
%

X 3ª AV.

 LGB4.3.2.  Analiza  a  súa
propia  práctica  lingüística  e
valora  a  importancia  de
contribuír  individual  e
socialmente á normalización
da lingua galega.

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ ñ.

▪ o.

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

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

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

100,00
%

X X

2ª, 3ª
AV.

▪ ñ

▪ o

 B4.7. Prexuízos lingüísticos.  B4.5. Identificar os prexuízos
lingüísticos  e  analizar  a
situación persoal en relación
a eles.

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

100,00
%

X 1ª AV.

▪ ñ

▪ o

 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.

 B4.6.  Identificar  e  clasificar
as  variantes  diafásicas  do
galego, recoñecer  os trazos
da  variedade  estándar  da
lingua  galega  e  valorala
como  variante  unificadora,
así como apreciar a variante
diatópica propia.

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

75,00% X 1ª AV.

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

75,00% X 1ª AV.

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

100,00
%

X 1, 2ª.3ª AV.
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 LGB4.6.4.  Rexeita  os
prexuízos  sobre  as
variedades dialectais e utiliza
os  trazos  propios  da  súa
zona.

100,00
%

X 1ª,2ª,3ª AV.

Bloque 5. Educación literaria %

▪ h

▪ l

 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.

 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.

 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.

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

 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.

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ l

 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.

 B5.2.  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.

 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.

75,00% X X 3ª AV.

▪ h

▪ l

 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.

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

 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.

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.
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principais.

▪ h

▪ l

 B5.4.  Lectura  dramatizada  e  comprensiva,
visionado de pezas teatrais e recoñecemento dos
compoñentes  e  procedementos  que  caracterizan
os subxéneros.

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

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

75,00% X X 3ª AV.

▪ h

▪ l

 B5.5.  Comparación  de  textos  pertencentes  a
diferentes  xéneros  e  subxéneros,  sinalando  as
coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma
formais.

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

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

75,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

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

50,00% X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ l

 B5.6.  Análise  de  textos  literarios,  de  maneira
guiada, identificación dos trazos dos subxéneros e
a funcionalidade dos recursos retóricos.

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

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ l

▪ n

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

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

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

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.

▪ h

▪ l

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

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

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

60,00% X 3ª AV.
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▪ n  LGB5.8.2.  Identifica  e
describe os principais trazos
da  linguaxe  cinematográfica
nunha ou varias  secuencias
fílmicas.

50,00% X 3ª AV.

▪ e

▪ h

▪ l

 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.

 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.

 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.

75,00% X X 1ª,2ª,3ª AV.
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar. Pro-
ba

escrit
a

Pro
ba

oral

Traba
-llo
ou

proxe
cto

Ob-
ser-
va-

ción

Ca-
derno
clase

 d

 e

 h

 B1.1.  Comprensión  e
interpretación  de  textos
propios  dos  medios  de
comunicación  audiovisual,
con  especial  atención  aos
xéneros  de  carácter
argumentativo. 

 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.

 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.

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

 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.

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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 d

 e

 h

 B1.2. Comprensión e análise
de  textos  publicitarios  dos
medios  de  comunicación
audiovisual.

 B1.2. Comprender e analizar
textos  expositivos  e
publicitarios,  diferenciar
neles información,  opinión e
persuasión.

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

75,00
%

X X 2ª AV.

 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).

50,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

 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.

60,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ d

▪ e

▪ h

 B1.3.  Comprensión  e
interpretación de textos orais
expositivos e argumentativos
do  ámbito  educativo
(presentacións,  relatorios  e
intervencións  en  mesas
redondas). 

 B1.3.  Comprender  e
interpretar  textos  orais
expositivos e argumentativos
utilizados  no  ámbito
educativo  (presentacións,
relatorios e intervencións en
mesas redondas). 

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

% X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

% X X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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▪ d

▪ e

▪ h

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

 B1.4.  Comprender,
interpretar  e  valorar
diferentes tipos de discursos
orais.

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

% X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ a

▪ c

▪ d

▪ h

 B1.5.  Desenvolvemento  de
habilidades de escoita activa,
cunha  actitude  de  interese,
de  cooperación  e  de
respecto.

 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.

 LGB1.5.1.  Identifica  os
recursos  que  proporcionan
adecuación,  coherencia  e
cohesión ao discurso.

% X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

% X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ h

▪ o

 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. 

 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.

 LGB1.65.1.  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. 

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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 LGB1.6.2.  Recoñece  e
rexeita  argumentadamente
os prexuízos que se poidan
asociar  á  pronuncia  propia
da lingua galega.

100,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ h

▪ o

 B1.7. Produción de discursos
orais,  en  intervencións
espontáneas,  adecuados  á
situación  e  á  intención
comunicativa desexada, con
coherencia,  cohesión  e
corrección.

 B1.7.  Producir  textos  orais,
en  intervencións
espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención
comunicativa desexada,  con
coherencia,  cohesión  e
corrección.

 LGB1.7.1.  Produce  textos
orais,  en  intervencións
espontáneas,  adecuadas  á
situación  e  á  intención
comunicativa desexada,  con
coherencia,  cohesión  e
corrección.

% X 1ª, 2ª, 3ªAV.

 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).

% X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

60,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

 LGB1.7.4.  Emprega  nas
intervencións  orais
espontáneas un léxico rico e
variado.

60,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ a

▪ c

▪ d

▪ h

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

 B1.8. Manifesta una actitude
crítica e reflexiva que permite
identificar  prexuízos  e
mensaxes discriminatorias.

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

100,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

100,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ a

▪ b

▪ e

▪ g

▪ h

▪ o

 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.

 B1.9.  Realizar  exposicións
orais planificadas e claras de
traballos  e  de  informacións
de  actualidade,  coa  axuda
das TIC.

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

100,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

100,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

 LGB1.9.3.  Utiliza  o  rexistro
adecuado  á  situación
comunicativa. 

75,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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 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.

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ b

▪ h

 B1.10.  Aplicación  dos
coñecementos gramaticais á
avaliación  e  mellora  da
expresión  oral  e
recoñecemento  en
exposicións  orais  propias  e
alleas  das  dificultades
expresivas

 B1.10.  Aplicar  os
coñecementos gramaticais á
avaliación  e  mellora  da
expresión  oral  e  recoñecer
en exposicións orais propias
e  alleas  as  dificultades
expresivas.

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

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ a

▪ c

▪ d

▪ h

 B1.11. Participación activa e
argumentada en debates nos
que  se  expresen  opinións
acerca  dun  tema  de
actualidade.

 B1.11.  Participar  activa  e
argumentadamente  en
debates  nos  que  se
expresen  opinións  acerca
dun tema de actualidade.

 LGB1.11.1.  Desenvolve
argumentos  de  forma
comprensible  e  convincente
e  comenta  as  contribucións
das persoas interlocutoras.

75,00
%

X X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

100,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

56



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

▪ a

▪ d

▪ h

▪ l

▪ ñ

 B1.12.  Participación  en
interaccións  orais  sobre
temas de interese persoal ou
social  ou  asuntos  da  vida
cotiá, en diferentes rexistros.

 B1.12.  Participar  en
interaccións sobre temas de
interese persoal, ou social ou
asuntos  da  vida  cotiá,  nun
rexistro  formal,  neutro  ou
informal.

 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.

100,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ h

▪ o

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

 B2.13.  Valorar  a  lingua  oral
como un instrumento útil  na
aprendizaxe e nas relacións
sociais.

 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.

75,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir

▪ b

▪ f

▪ h

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

 B2.1. Empregar estratexias e
técnicas  que  faciliten  a
lectura comprensiva e crítica
dos textos

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

100,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

 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.

75,00
%

X X X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75% X X 1ª, 2ª, 3ªAV.
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 LGB2.1.4.  Deduce
información global do texto a
partir de contidos explícitos e
implícitos.

75,00
%

X X X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

X X X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ d

▪ e

▪ h

 B2.2.  Comprensión  e
interpretación  de  textos
propios  da  vida  cotiá
relacionados  co  ámbito
laboral,  administrativo  e
comercial.

 B2.2.  Comprender  e
interpretar  textos  escritos
propios  da  vida  cotiá
pertencentes  ao  ámbito
laboral,  administrativo  e
comercial.

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

75,00
%

X 2ª, 3ª AV.

 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).

75,00
%

X 2ª, 3ª AV.
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▪ d

▪ e

▪ h

 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.

 B2.3.  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.

 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.

75,00
%

X X 1ª, 2ª, 3ªAV.

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

75,00
%

X 1ª, 2ª, 3ªAV.

▪ d

▪ e

▪ h

 B2.4.  Comprensión  e
interpretación  de  textos
argumentativos.

 B2.4.  Comprender  e
interpretar  textos
argumentativos.

 LGB2.4.1. Identifica o tema e
a intención  comunicativa  de
textos argumentativos.

75,00
%

X 3ª AV.

 LGB2.4.4.2.  Elabora  a  súa
propia interpretación a partir
dos argumentos expresados
nun texto.

75,00
%

X X 3ª AV.

▪ d

▪ e

▪ h

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

 B2.5. Comprende e interpreta
textos  xornalísticos  de
opinión:  carta  ao  director,
editorial, columna e artigo de
opinión.

 LGB2.5.1.  Diferencia  os
trazos  característicos  dos
textos  xornalísticos  de
opinión:  carta  ao  director,
editorial, columna e artigo de
opinión.

75,00
%

X 2ª  AV.

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

75,00
%

X X 2ª AV
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▪ d

▪ e

▪ h

 B2.6.  Comprensión  e
interpretación das mensaxes
explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos
publicitarios  dos  medios  de
comunicación. 

 B2.6. Comprende e interpreta
as  mensaxes  explícitas  e
implícitas  que transmiten os
textos  publicitarios  dos
medios de comunicación. 

 LGB2.6.1.  Comprende  e
interpreta  as  mensaxes
explícitas  e  implícitas  que
transmiten  os  textos
publicitarios  dos  medios  de
comunicación (anuncios).

75,00
%

X 32 AV.

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

100,00
%

X X 2ª AV.

▪ c

▪ d

▪ h

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

 B2.7.  Identificar  os  usos
lingüísticos  que  conteñan
prexuízos  ou  mensaxes
discriminatorias.

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

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

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

 B2.8.  Usar  e  seleccionar
materiais  de  consulta  das
bibliotecas  e  doutras  fontes
de información impresa ou en
formato dixital.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.
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▪ b

▪ f

▪ h

 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).

 B2.9. Empregar estratexias e
técnicas  axeitadas  para
producir escritos adecuados,
coherentes  e  ben
cohesionados desde o punto
de  vista  comunicativo
(planificación,  organización,
redacción e revisión).

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

100,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

 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.

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

 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.

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.
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▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

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

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

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

75,00
%

X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

 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.

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

▪ h

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

 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.

 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

75,00
%

X 2ª, 3ª AV.
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solicitude  ou  instancia)  e
comercial  (carta  comercial,
carta  de  reclamación  e
impreso  administrativo  de
reclamación).

▪ b

▪ e

▪ h

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

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

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

75,00
%

X 2ª AV.

▪ b

▪ e

▪ h

 B2.13.  Composición  en
soporte impreso ou dixital de
textos  argumentativos,
redactados  a  partir  da
información  obtida  de
distintas fontes.

 B2.13.  Producir  en  soporte
impreso  ou  dixital  textos
argumentativos,  redactados
a partir da información obtida
de distintas fontes.

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

75,00
%

X X 1ª AV.

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

75,00
%

X 1ª AV.

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

75,00
%

X 1ª AV.

▪ d

▪ h

 B2.14.  Valoración  da
escritura  como  un
instrumento  de aprendizaxe,
de  relación  social  e
enriquecemento persoal.

 B2.14.  Valorar  a  escritura
como un instrumento moi útil
na  aprendizaxe,  nas
relacións  sociais  e  no
desenvolvemento  do
individuo.

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

75,00
%

X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.
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Bloque 3. Funcionamento da lingua

▪ b

▪ e

▪ l

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

 B3.1.  Recoñecer  e  explicar
os valores de léxico preciso
de  diferentes  categorías
gramaticais,  así  como  da
fraseoloxía.

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

75,00
%

X X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

▪ l

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

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

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

75,00
%

X X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

▪ i

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

 B3.3.  Recoñecer  e  explicar
os  procedementos  de
creación  de  palabras,  os
valores  dos  morfemas e  as
súas  posibilidades
combinatorias  para  crear
novos termos e identificar  a
súa  procedencia  grega  ou
latina.

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

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

64



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

▪ a

▪ d

▪ e

 B3.4. A fonética e a fonoloxía
do  galego,  con  especial
atención  a  posibles
interferencias  (apertura  das
vogais  de  grao  medio,  o  n
velar ou a entoación). 

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

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

100,00
%

X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

▪ n

▪ l

 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. 

 B3.5.  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.

 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.

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

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

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

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

75,00
%

X X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

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

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

75,00
%

X X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.
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▪ b

▪ e

 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. 

 B3.8.  Recoñecer  e  usar
enunciados  e  oracións,
identificando  as  principais
regras  de  combinación
impostas polo verbos.

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

75,00
%

X 1ª AV.

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

75,00
%

X 3ª AV.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 3ª AV.

 LGB3.8.5. Usa a terminoloxía
sintáctica correcta.

100,00
%

X  2ª, 3ª AV.

▪ e

▪ h

 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.

 B3.9.  Recoñecer,  explicar  e
usar  os  nexos  textuais  de
causa,  consecuencia,
condición,  hipótese  e  os
conclusivos,  así  como  os
mecanismos  gramaticais  e
léxicos de cohesión interna.

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

75,00
%

X X X 3ª AV.

▪ e  B3.10.  Identificación  da
estrutura  dun  texto,  a
construción dos parágrafos e
a  vinculación  e  progresión

 B3.10.  Identifica
adecuadamente  en  textos
alleos e propios a estrutura,
a construción e xustificación

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

75,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.
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temáticas en textos alleos e
propios,  e  elaboración  de
textos  de acordo con estes
parámetros. 

dos parágrafos, a vinculación
e  progresión  temáticas,  e
elabora textos de acordo con
estes parámetros.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ a

▪ b

▪ e

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

 B3.11.  Identificar  e  explicar
os  trazos  que  permiten
diferenciar  e  clasificar  os
xéneros  textuais,
especialmente  os
argumentativos.

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

75,00
%

X 1ª AV.

 LGB3.11.2.  Recoñece  nun
texto,  e  emprega  nas
producións  propias,  os
distintos  procedementos
lingüísticos para a expresión
da subxectividade.

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

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

 B3.12.  Xustifica  a
adecuación  dos  textos,  en
función do contexto, do tema
e  do  xénero  e  elabora

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

75,00
%

X X 1ª AV.
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producións  propias  cunha
adecuación apropiada.

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

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.X

▪ b

▪ e

▪ h

 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.

 B3.13.  Participar  en
proxectos  (elaboración  de
materiais multimedia, folletos,
carteis, recensión de libros e
películas,  etc.)  nos  que  se
utilicen varias  linguas,  tanto
curriculares  como  outras
presentes no centro docente,
relacionados  cos  elementos
transversais  e nos  que  se
eviten estereotipos
lingüísticos ou culturais.

 LGB3.13.1.  Participa  en
proxectos  (elaboración  de
materiais multimedia, folletos,
carteis, recensión de libros e
películas,  obras  de  teatro,
etc.)  nos  que  se  utilizan
varias linguas e relacionados
cos  elementos  transversais,
evita estereotipos lingüísticos
ou  culturais  e  valora  as
competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

75,00
%

X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ b

▪ e

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

 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.

 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.

75,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

Bloque 4. Lingua e sociedade. 
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▪ ñ

▪ o

 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.

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

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

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

 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.

100,00
%

X X X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

 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. 

75,00
%

X 1ª AV.

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

50,00
%

X 1ª,  2ª,  3ª
AV.

▪ E ñ

▪ o

 B4.4.  Situación
sociolingüística de Galicia. A
presenza  da  lingua  galega
nos  principais  ámbitos  e

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

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

100,00
%

X 1ª AV.
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contextos sociais e privados.
Tendencias de evolución.

nos  principais  ámbitos  e
contextos sociais e privados
así como ás tendencias de
evolución.

 LGB4.2.2.  Describe
acertadamente con criterios
sociolingüísticos a situación
galega actual.

100,00
%

X 2ª  3ª AV.

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

75,00
%

X 3ª AV.

 LGB4.2.4.  Describe  a
situación sociolingüística de
Galicia  e  emprega  a
terminoloxía apropiada.

100,00
%

X 2ª  E 3ºº AV.

 LGB4.2.5.  Analiza  as
tendencias de evolución da
lingua  galega  a  partir  da
situación  sociolingüística
actual.

75,00
%

X 3 ª AV.

▪ ñ

▪ o

 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

 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.

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

100,00
%

X X 3ª AV.

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

100,00
%

X 2ª AV.
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da lingua galega.  LGB4.3.3.  Analiza  a  súa
propia práctica lingüística e
valora  a  importancia  de
contribuír  individual  e
socialmente á normalización
da lingua galega.

100,00
%

X X 1ª,  2ª  ,,3ª
AV.

 LGB.4.3.4.  Coñece  os
principais  axentes
normalizadores en Galicia e
valora a súa importancia.

100,00
%

X X 2ª  e3ª AV.

▪ ñ

▪ o

 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. 

 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.

 LGB4.4.1.  Recoñece  os
principais  elementos  da
evolución  da  lingua  galega
desde  1916  ata  a
actualidade.

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

71



Lingua Galega e Literatura. ESO. 4º Curso 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Procedementos e instrumentos Temporali-
zación

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

▪ ñ

▪ o

 B4.7.  Situación
sociolingüística  e  legal  das
linguas de España.

 B4.5.  Describir  a  situación
sociolingüística  e  legal  das
linguas de España.

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

75,00
%

X 1ª AV.

▪ ñ

▪ o

 B4.8. Prexuízos lingüísticos.  B4.6.  Identificar  os
prexuízos  lingüísticos  e
analizar  a situación persoal
en relación a eles.

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

100,00
%

X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

100,00
%

X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

▪ ñ

▪ o

 B4.9.  Recoñecemento  e
valoración  dos  principais
fenómenos  que caracterizan
as  variedades  xeográficas,
diastráticas  e  diafásicas  da

 B4.7.  Recoñecer  e  valorar
os principais fenómenos que
caracterizan  as  variedades
xeográficas,  diastráticas  e
diafásicas  da lingua galega

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

75,00
%

X 1ª AV.
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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.

e  da  función  da  lingua
estándar.

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

100,00
%

X X X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

100,00
%

X X X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

 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.

100,00
%

X 1ª  AV.

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

75,00
%

X X 1ª ª AV.

Bloque 5. Educación literaria. 

▪ h

▪ l

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

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

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.
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▪ h

▪ l

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

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

75,00
%

X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.
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 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.

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

▪ h

▪ l

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

 B5.3.  Ler  expresiva  e
comprensivamente,  facer
audicións  e  ler
dramatizadamente  textos
narrativos,  poéticos,  teatrais
e  ensaísticos  da  literatura
galega  de  1916  ata  a
actualidade.

 LGLB5.3.1.  Le  expresiva,
compresiva  e/ou
dramatizadamente  textos
narrativos,  poéticos,  teatrais
e ensaísticos representativos
da literatura galega de 1916
ata a actualidade.

75,00
%

X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

 LGLB5.3.2.  Participa  con
proveito  de  audicións  de
textos  narrativos,  poéticos,
teatrais  e  ensaísticos
representativos  da  literatura
galega  de  1916  ata  a
actualidade e escribe/debate,
argumentadamente, sobre os
seus valores literarios.

75,00
%

X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

▪ b

▪ h

▪ l

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

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

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.
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▪ e

▪ h

▪ l

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

 B5.5.  Consultar  fontes  de
información  variadas  e
recursos  das  TIC  para  a
realización de traballos e cita
axeitada destes.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

75,00
%

X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

▪ h

▪ l

▪ n

 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.

 B5.6. Crear ou recrear textos
de intención literaria partindo
das  características  dos
traballados na aula co fin de
desenvolver  o  gusto  pola
escrita  e  a  capacidade  de
expresión dos sentimentos e
xuízos.

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

75,00
%

X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.

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

1
0
0,
0
0
%

X X X 1ª,2ª  ,  3ª
AV.
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

As estratexias metodolóxica adaptaranse á realidade de cada grupo, non obstante teranse en conta os seguintes principios:

• Fomentar unha aprendizaxe integrada coas outras linguas que permita realizar transferencias de coñecementos e promover a

reflexión metacomunicativa e metalingüística. Polo tanto, procurarase a coordinación  co Departamento de Lingua castelá e

literatura e cos outros departamentos lingüísticos.

• Fomentar unha aprendizaxe cooperativa.

• Atender á diversidade para adaptarse de forma flexiva á diversidade do grupo-clase.

• Buscar  un  enfoque  comunicativo  ou  funcional  para  conseguir  a  adquisición  e  mellora  das  capacidades  que  permiten

desenvolverse dunha maneira axeitada e competente nas diversas situacións comunicativas da vida cotiá. Os diferentes bloques

de contidos aparecerán integrados nas diferentes unidades didácticas que conforman a programación de aula, a través de

tarefas e situacións significativas para o alumnado, prestando especial atención ao traballo das capacidades básicas (escoitar,

falar, ler e escribir) e procurando o aproveitamento dos recursos que ofrecen as TIC e a biblioteca, así como o fomento do

traballo colaborativo do alumnado.

• Integrar os contidos dos diferentes bloques en unidades didácticas dende unha óptica competencial  que ao mesmo tempo

procure a creación de contextos de aprendizaxe motivadores e a progresión conceptual.

• Procurar sempre e cando sexa posible a aprendizaxe por “descubrimento”: dar respostas ás cuestións do alumnado e buscar a

súa implicación na resolución destas.
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• Buscar estratexias para lograr un bo clima de aula.

• Fomentar o desenvolvemento do pensamento crítico, creativo e reflexivo.

• Promover a creatividade.

• Reflexionar sobre a metodoloxía utilizada para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

MATERIAIS E RECURSOS

Os materiais empregados serán diversos:

• Materiais do entorno virtual de aprendizaxe  E-Dixgal para 2º e 4º de ESO.

• Material elaborado polo profesorado.

• Recursos divulgados na aula virtual.

• Textos diversos.

• Prensa: periódicos, revistas, publicacións periódicas...

• Internet.
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• Fondos da biblioteca.

• Material audiovisual: documentais, radio, programas televisivos...
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CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A avaliación é un proceso continuo e cunha orientación formativa, para o cal é preciso ter en conta o punto de partida de cada un dos

alumnos, xa que isto permitirá avaliar con xustiza as súas posteriores aprendizaxes.   Así mesmo, debe permitir  analizar o proceso de

ensino-aprendizaxe para modificalo e valorar cualitativamente o avance individual do alumnado. 

Os  instrumentos  de  avaliación  serán  variados:  probas  escritas/orais,  observación  sistemática,  elaboración  de  traballos  de

investigación/creación e o caderno de clase. 

Cualificación

A cualificación de cada unha das avaliacións será o resultado final da suma de:

a) Probas escritas e/ou orais: 60% da cualificación.

• Traballo/proba de lectura (a partir dos libros propostos): 10%

• Traballo de investigación/creación literaria ou proxecto: 10%

• Observación sistemática rexistrada no caderno do profesorado e caderno de clase do alumnado: 20 % da cualificación. 
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b) Unha vez rematadas as tres avaliacións, farase a media da avaliación final ordinaria contando a nota numérica da primeira
avaliación, a da segunda multiplicada por dous e a da terceira multiplicada por tres. A suma destas notas dividirase entre

seis e o resultado será a cualificación da avaliación final ordinaria de xuño. 

c) Os  instrumentos de avaliación  deben procurar a integración dos diferentes elementos que compoñen cada estándar
(coñecementos, procedementos e actitudes) previstos para cada trimestre atendendo ao establecido no apartado relativo á

concreción. A avaliación debe realizarse sempre a partir dos estándares posto que son o punto de partida para elaborar os

instrumentos de avaliación. 

d) A cualificación  realízase  a  partir  dos  instrumentos  anteditos  que  nos  permiten  rexistrar  a  información  sobre  os  diferentes

estándares  de  aprendizaxe.  Un  instrumento  de  avaliación  pódenos  permitir  avaliar  diversos  estándares mais  tamén

podemos avaliar un mesmo estándar con diversos instrumentos. 

e) Indicarase sempre nas probas a cualificación de cada pregunta. 

f) Usaranse rúbricas de corrección para as probas orais, os traballos e o caderno de clase. De non ser así,  explicaranse
sempre os criterios de cualificación posto que o alumnado debe estar sempre informado destes.

g) Ao inicio da segunda e da terceira avaliación o alumnado que non acadase unha cualificación de aprobado na avaliación

anterior deberán levar a cabo as actividades de recuperación e probas (ou proba) que se consideren máis axeitadas para

facilitar a recuperación dos estándares non superados. Para realizar o programa de recuperación do alumnado cómpre ter
en conta o grao de aprendizaxe alcanzado por este.

h) Os erros gramaticais e ortográficos descontarán en todos os traballos e probas ata un máximo de 1,25 en 2º de ESO e 1,75
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en 4º de ESO.  No caso do  alumnado con trastorno de lecto-escritura diagnosticado descontaráselles como máximo  a
metade do previsto para o curso de referencia.

i) En todos os traballos e probas escritas expositivas valorarase a adecuación, a coherencia, a cohesión e a presentación
seguindo o establecido nas rúbricas ou outra especificación dos criterios de corrección realizada polo profesorado.

j) A autoavalición e a coavaliación permitirán ao alumnado participar no proceso de ensino-aprendizaxe a través de: a reflexión 

sobre os logros en canto aos obxectivos e as súas dificultades principais (autoavaliación)  e a colaboración co profesor  ou

profesora no proceso de ensino-aprendizaxe (coavaliación).

k) O alumnado realizará actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría no período abranguido entre a terceira
avaliación parcial e a avaliación final. O alumnado que non acade unha media de 5 nas tres avaliacións (realizadas segundo

o escrito no apartado b) deberá de realizar un programa de recuperación individualizado que consistirá en tarefas de reforzo

para o que obtivese unha media superior a 4. O que obteña unha media inferior a 4 realizará estas actividades, así coma unha

proba final. A correcta realización das actividades de ampliación durante o período entre a 3ª e a final redondeará a media final

sempre que esta non sexa un numero enteiro.
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
A avaliación do proceso do ensino e da práctica docente permitirá revisar e modificar o proceso de ensino-aprendizaxe.

INDICADOR VALORACIÓN1 PROPOSTA DE
MELLORA

Realización da avaliación inicial ao principio de curso.

Revisión frecuente dos traballos realizados e indicación de 
pautas para realizalos e melloralos.

Información sobre a realización das tarefas que procur
detectar os fallos e os logros.

Uso de criterios de avaliación que permitan avaliar 
equilibradamente os diferentes contidos.

Fomento da autoavaliación e da coavaliación.

Proposta de actividades de reforzo.

Proposta de actividades de a ampliación.

Vinculación das unidades de programación con situacións 
reais, funcionais e motivantes.

Uso de diferentes técnicas de avaliación. 

Identificación en cada instrumento de avaliación da súa relación
cos estándares.

Información ao alumnado  e aos pais e nais.

1 Utilizarase a seguinte escala:  pouco axeitada (non se cumpriu o indicador), axeitada (cumpriuse o indicador) e boa (superouse o indicador).
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A avaliación do proceso de ensino e da práctica docente ao final de cada unidade de programación permitirá introducir as modificacións

que posibiliten a mellora do proceso. Avaliaremos o proceso, os resultados finais , os logros e dificultades para propoñer melloras 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE
MATERIAS PENDENTES

Os alumnos e alumnas que suspenderon esta materia en setembro e promocionaron ao curso seguinte deberán de realizar cada

trimestre as actividades de recuperación propostas. As actividades serán, na medida das posibilidades, individualizadas procurando

responder ás necesidades de aprendizaxe detectadas e  priorizando os contidos que supoñan unha maior incidencia no reforzo

dos estándares relacionados coas catro capacidades básicas (ler, escribir, escoitar e falar).

Avaliación: criterios e instrumentos

Os instrumentos de avaliación serán:

• Actividades de recuperación (un boletín con actividades trimestralmente).

• Observación sistemática.

• A realización dunha proba trimestral sobre os contidos traballados nas actividades de recuperación se o profesor/a o 
considera conveniente (por non ter os alumnos ou alumnas entregadas as actividades ou non acadar nestas unha cualificación

positiva que permita comprobar que alcanzaron os estándares esenciais).

Os alumnos/as que non acaden o aprobado ao longo do curso  realizarán na segunda ou terceira semana do mes de maio unha

proba final. Tamén poderán realizar esta proba aqueles alumnos e alumnas que desexen mellorar a cualificación da materia pendente

no caso de tela superado ao longo do curso.
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AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A TOMAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

Ao  longo  do  primeiro  mes  levarase  a  cabo  a  avaliación  inicial  para  obter  información  sobre  o  grao  de  desenvolvemento  das

competencias básicas e os coñecementos do alumnado, así coma sobre a súa motivación, rendemento e actitudes. Isto permitiranos

tomar as medidas específicas de reforzo axeitadas para cada alumno. Os datos obtidos poñeranse en común co resto do equipo

docente na sesión establecida pola Xefatura de Estudos para realizar a avaliación inicial. 

Os instrumentos de avaliación inicial serán os seguintes: 

• Observación na aula.

• Probas específicas, se así se considera conveniente.

• Entrevistas co alumnado, cos titores e a xefa do Departamento de Orientación.

As medidas a tomar serán tanto de carácter grupal e individual. As de carácter grupal serán as seguintes:
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• Reorganización dos espazos.

• Cambios de metodoloxía.

• Establecemento dos contidos nos que cómpre incidir máis. 

As  medidas de carácter individual especifícanse no seguinte apartado e poderán ser medidas curriculares non significativas ou

significativas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As medidas de atención á diversidade desta materia teñen como fin o lograr o máximo desenvolvemento das capacidades dos alumnos

e alumnas, xa que estes manifestan distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, intereses e motivación.   Isto implica a necesidade de

empregar métodos de ensino alternativos sen renunciar á existencia de obxectivos xerais e comúns.

Levaremos a cabo un seguimento individual do alumnado que teña en conta o seu nivel de partida (comprensión lectora, expresión

escrita, coñecementos previos, etc.) para intentar responder ás necesidades daqueles que presenten dificultades de aprendizaxe ou

menores capacidades. 

• As medidas curriculares non significativas (medidas de reforzo educativo) que se poderán adoptar para a atención destes

alumnos basearanse na modificación dos elementos non prescritivos do currículo (a metodoloxía), concretamente nos seguintes:

➢ A secuencia de contidos.
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➢ Os agrupamentos previstos.

➢ As actividades (introdución de actividades de reforzo e inclusión de actividades cun menor nivel de dificultade e de abstracción).

➢ A selección de materiais.

➢ O tempo dedicado á aprendizaxe dos contidos.

➢ Os procedementos de avaliación.

➢ A  priorización  de  contidos  que  supoñan  unha  maior  incidencia  no  desenvolvemento  das  habilidades  instrumentais  de

comprensión e expresión. 

• Así mesmo procuramos adaptar a nosa metodoloxía e os instrumentos de avaliación para mellorar o proceso de aprendizaxe do

alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

➢ Atención individualizadas.

➢ Supervisión da axenda.

➢ Adaptación dos instrumentos de avaliación: lembranza frecuente das datas de entrega dos traballos e de realización das probas,

ampliación do tempo para realizar as probas escritas, control durante as probas para tentar que respondan a todas as preguntas

e as revisen e ampliación do tamaño de letra.

• Alumnado con dificultades de lecto-escritura.

➢ Atención  individualizada.
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➢ Adaptación  dos  instrumentos  de  avaliación:  ampliación  do  tempo  para  realizar  as  probas  escritas  e  do  tamaño  da  letra,

supervisión durante as probas para tentar que respondan a todas as preguntas e as revisen.

• En 1º de ESO un grupo de alumnos e alumnas asiste a reforzo nesta materia para o alumnado exento de Francés . O

reforzo nesta área basearase nos mínimos da materia para este curso, con especial atención ao reforzo da comprensión lectora e da

escrita.

• As ACI (adaptación curricular significativa) realizaranse nos casos nas que que as necesidades educativas do alumnado non

poidan ser resoltas con outras medidas de atención á diversidade. Nestas poderanse eliminar, modificar ou introducir obxectivos,

contidos, criterios e estándares de avaliación.

• Non esquecemos a necesidade de atención  ao alumnado que amosa maiores capacidades  procurando unha aprendizaxe

que fomente a creatividade e a orixinalidade, así como a creación dun ambiente de clase integrador que lles permita poñer en

práctica as súas habilidades. 

Actividades de recuperación

Tal e como indicamos no apartado dedicada á avaliación, ao inicio da segunda e da  terceira avaliación os alumnado que acadase unha

cualificación de suspenso na avaliación anterior deberá levar a cabo  as actividades de recuperación e probas (ou proba)  que o

profesor/a considere máis axeitadas para a recuperación dos estándares non acadados.

As actividades de recuperación dos alumnos con materias pendentes aparecen especificadas nos apartado dedicados á
avaliación e ao plan de traballo para alumnos/as con materias pendentes.
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CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O  Decreto 86/2015,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria  e  do bacharelato na

Comunidade Autónoma de Galicia estipula nos apartado 1, 2 e 4 do artigo 4 os elementos transversais que se traballarán en todas as

materias.

Os elementos transversais deben estar presentes ao longo de todo o curso, integrados nas diversas unidades de programación
(unidades didácticas, tarefas integradas ou proxectos). Este curso dedicarase especial atención á educación para a saúde, en concreto

á prevención do coronavirus, procurando a inclusíón destes contidos en todas as sesións lectivas.

Os enfoques que se utilizarán para tratalos son os seguintes:

• Presentación dunha actitude social para propiciar a reflexión.

• Presentación dun feito ou realidade positiva e recoñecida como tal.

• Presentación dunha situación imaxinaria que funcione como utopía. 

• Lectura crítica de textos literarios e non literarios.

• Participación en proxectos interdisciplinares.

A participación no Plan Proxecta permitiranos tamén traballar a  educación en valores dunha forma interdisciplinar e competencial.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

As actividades previstas para este curso son:

• Colaboración co Equipo da Biblioteca, outros departamentos e o EDLG.

• Roteiro  por  Lourenzá  e  arrederores   “Francisco  Fernández  del  Riego”  para  1º  de  ESO  en  colaboración  co  EDLG  e  o

Departamento de Educación Física.

• Roteiro no Museo de Lugo e visita aos restos romanos para 2º de ESO en colaboración co Departamento de Tecnoloxía.

• Roteiro literario e visita á cidade de Compostela para 3º e 4º de ESO en colaboración co Departamento de Xeografía e Historia.

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PLAN ANUAL DE LECTURA
A lectura, a escritura son dúas das macrohabilidades básicas que o usuario/a dunha lingua debe dominar para comunicarse e ocupan

un lugar central na programación desta área. Así mesmo, cómpre ter en conta a relevancia da alfabetización mediática e informacional

que abrangue  a utilización de medios de comunicación e outros provedores de información, como bibliotecas, arquivos, museos e

internet.

Os nosos obxectivos prioritarios con respecto á lectura son a formación de lectores/as competentes e o fomento do hábito lector,

utilizando como recursos fundamentais o traballo cunha ampla tipoloxía textual e a lectura de cando menos unha obra literaria completa

cada avaliación. 
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O traballo sobre os diferentes tipos de textos ocupa un lugar esencial en cada unha das unidades didácticas que forman parte das

programacións de aula do catro cursos de ESO. Nestas  seleccionaremos textos diversos que resulten útiles, atractivos e motivadores

para o alumnado, sen esquecer a introdución progresiva da lectura dos autores e autoras que forman parte do corpus canónico da

literatura galega. 

Realizaremos unha proposta de lecturas variada cada avaliación entre as que deberán escoller unha para ler e realizar un traballo

escrito seguindo as indicacións dadas. Non obstante, se o profesorado o  considere conveniente poderase optar por  propoñer un
único libro como lectura para a elaboración do traballo trimestral. 

A escritura (instrumental, persoal e creativa) é unha macrohabilidade lingüística estreitamente relacionada coa lectura e como tal ocupa

tamén un lugar relevante na nosa programación didáctica. Na programación das actividades de expresión escrita teranse en conta

os seguintes aspectos:

• O fomento no alumnado da importancia da escrita como medio para fixar o pensamento; obter e difundir información; expresar

as propias ideas, sentimentos e experiencias e crear textos cunha finalidade estética.

• A utilización  de  diferentes  estratexias  para  a  planificación  de  textos  escritos  (elaboración  de  guións,  esquemas,  mapas

conceptuais, etc.) e a revisión.

• A produción de textos escritos diversos ben presentados,  coherentes,  cohesionados e escritos con corrección gramatical  e

ortográfica.

• A elaboración de textos de intención estética creativos e orixinais.

• A utilización das TIC para produción de textos.
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As actividades previstas para a  alfabetización mediática e informacional procurarán  fomentar o  uso da biblioteca do centro (e

doutras) para a lectura e a información, así coma procurar un uso autónomo e crítico de internet que posibilite valorar a fiabilidade das

webs usadas. 

• Actividades sobre a  busca de información fiable.

• Traballos de investigación individuais ou en grupo segundo as pautas indicadas.

• Actividades individuais de procura de información.

TIC
As actividades previstas para a aplicación das tecnoloxías da información e comunicación ao traballo da aula son as seguintes:

• Utilización da aula virtual.

• Participación no Proxecto de Educación Dixital E-Dixgal que permite o acceso a un entorno virtual de aprendizaxe con contidos

proporcionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

• Utilización de medios audiovisuais.

A familiaridade  e interese dos alumnos/as cos medios audiovisuais semella un instrumento útil para o fornecemento de situacións de

aprendizaxe funcionais.

• Realización de traballos en soporte informático.
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A maioría dos alumnos/as coñecen ás vantaxes que representan as novas tecnoloxías na produción de textos e valoran estas coma

unha ferramenta rendible. Prestaráselle especial atención aos aspectos relacionados coa manipulación de textos, especialmente co

formato: tipo e tamaño de letra axeitado para a presentación de traballos académicos, marxes, etc..

• Obtención e selección de información utilizando as novas tecnoloxías.2

• Dinamización da sección desta materia na páxina web do centro.

O uso de Internet para difundir novas relacionadas cos contidos da área de Lingua galega e literatura é un medio atractivo para adquirir

coñecementos lingüísticos e literarios. 

2 Ver apartado anterior.
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

A educación na convivencia é un dos elementos fundamentais no proceso educativo, non só por ser un obxectivo deste, senón por

ser unha condición fundamental para o seu éxito.

A nosas liñas de actuación con respecto ao plan de convivencia son as seguintes:

• Desenvolvemento de estratexias para a prevención de conflitos e a resolución pacífica destes segundo o exposto no plan de

convivencia.

• Utilización de metodoloxías que permitan que os alumnos se sintan implicados na aprendizaxe, promovendo a súa participación

e o respecto polo diálogo como medio de resolución de conflitos.

• Coordinación cos titores e titoras, o equipo docente e o equipo directivo na aplicación diaria do plan de convivencia.

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO

A área de lingua galega e literatura ten como finalidade fundamental o desenvolvemento da competencia lingüística do alumnado

para que este, ao rematar a educación secundaria obrigatoria, sexa capaz de interaccionar adecuadamente en distintas situacións
de comunicación, así coma de comprender e producir mensaxes orais e escritos diversas. 

Entendemos que a colaboración co resto do profesorado na elaboración de proxectos interdisciplinares , que posibiliten a oferta
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de contextos comunicativos diversos,  é  moi  importante para o desenvolvemento da competencia lingüística.  Tampouco,  podemos

esquecer  a  necesidade  de coordinación  co  profesorado  das  outras  linguas  do  centro  co  fin  de  fomentar  a  aplicación  dos

coñecementos adquiridos nunha lingua para a aprendizaxe das outras e a utilización dunha terminoloxía lingüística unificada.

Outras liñas de actuación do departamento para a a posta en práctica do proxecto lingüístico son as seguintes:

• Elaboración dun plan individualizado para que o alumnado exento da cualificación adquira ao remate da exención un dominio da

lingua galega que lles permita seguir as ensinanzas propias do nivel no que estea.

• Colaboración coas actividades desenvolvidas polo Equipo de Dinamización da Lingua.

• Colaboración co Departamento de Lingua castelá e literatura e cos de Inglés e Francés para procurar un estudo integrado das

linguas.

• A coordinación co Departamento de Lingua Castelá e Literatura xirará arredor dos seguintes eixos:

- Utilizar a mesma terminoloxía lingüística.

- Comparar o vocabulario para amplialo (especialmente os cultismos) e evitar as interferencias.

- Evitar a repetición de contidos. Así, os contidos sintácticos serán tratados na nosa área coma reforzo dos aprendidos na de

Lingua castelá e literatura, o que nos permitirá incidir noutro tipo de contidos coma os relacionados coa tipoloxía textual.

- Coordinación á hora de estudar os recursos e os xéneros.

- Procurar a transferencia de contidos dunha lingua á outra.
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MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

• A programación revisarase mensualmente facéndose constar as modificacións precisas no libro de actas. Ao remate de cada

avaliación realizarase unha análise  desta.  A final  de  curso  redactarase unha  memoria  na que figurarán cando menos os

seguintes apartados:

• Grao de cumprimento da programación en cada grupo.

• Análise dos resultados da avaliación final e comparación cos dos cursos escolares anteriores.

• Necesidades detectadas.

• Propostas de mellora.

• Análise da integración e utilización das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe.

• Análise da contribución a: proxecto lector, plan anual de lectura, plan de convivencia e proxecto lingüistico.

• Para a avaliación da programación realizarase seguindo os indicadores da seguinte táboa.
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INDICADOR VALORACIÓN3 PROPOSTA DE MELLORA

Adecuación ás necesidades educativas da diversidade do 
alumnado.

Adecuación da metodoloxía.

Utlilidade para o traballo na aula.

Adecuación da secuenciación de obxectivos, contidos, 
criterios e estándares.

Adecuación das medidas de atención á diversidade.

Adecuación do programa de reforzo do alumando 
repetidor.

Adecuación do programa de recuperación de pendentes.

Adecuación dos recursos didácticos.

Adecuación das actividades realizadas con respecto á 

lectura, á escritura e ás habilidades informativas.

Alcance dos obxectivos previstos con respecto ás TIC.

Alcance dos obxectivos previstos relación aos contidos 
transversais.

Adecuación das actividades complementarias e 
extraescolares.

3 Utilizarase a seguinte escala:  pouco axeitada (non se cumpriu o indicador), axeitada (cumpriuse o indicador) e boa (superouse o indicador).
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