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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. INTRODUCIÓN 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de 
conservación e transmisión de coñecemento, de participación cidadá na vida 
social, de investigación, creación, experimentación e descuberta. Así 
achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos 
seus patrimonios culturais. 

A lingua apréndese non para falar, ler ou escribir sobre a lingua, senón para 
falar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, sobre o mundo, como 
medio das relacións interpersoais, motor do noso pensamento e das nosas 
reflexións, e porta de acceso ao coñecemento. Neste marco, a formación 
lingüística no contexto escolar é un instrumento para a equidade, xa que debe 
facilitar os medios necesarios para comunicar no ámbito educativo e na vida 
profesional e social, nomeadamente en contextos formais e educativos, 
ademais de sensibilizar cara a usos creativos e lúdicos das linguas, e achegar 
ao patrimonio literario e cultural que estas propician.  

O Consello de Europa, a través de sucesivos proxectos, está comprometido 
nunha política lingüística dirixida a protexer e desenvolver a herdanza 
lingüística e a diversidade cultural de Europa como fonte de enriquecemento 
mutuo, así como a facilitar a mobilidade persoal dos seus cidadáns e das súas 
cidadás, e o intercambio de ideas. O Marco Común Europeo de Referencia 
para as Linguas (MCER), publicado en 2001, é un documento de particular 
transcendencia, non só como ferramenta práctica para propiciar a reflexión 
sobre o ensino das linguas e a transparencia de cursos, programas e titulacións 
entre os estados e dentro deles, senón tamén polo recoñecemento da 
competencia plurilingüe e intercultural, que transcende o concepto de 
multilingüismo, no seu día piar dos enfoques das políticas lingüísticas máis 
abertas ao recoñecemento da diversidade.  

A educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter xeral, a 
aprendizaxe de todas as linguas e culturas e, de maneira específica, os 
enfoques plurais transversais e integradores no seu ensino e na súa 
aprendizaxe. A súa finalidade é retirar barreiras artificiais entre as linguas, 
encerradas tradicionalmente nos sistemas escolares en compartimentos 
estancos, e promover o uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, 
estratéxico e intercultural que posúe o alumnado e que vai adquirindo ao longo 
das súas diversas experiencias lingüísticas dentro e fóra do ámbito educativo. 
Xa que logo, o/a aprendiz plurilingüe realizará transferencias de coñecementos 
e experiencias lingüísticas adquiridos nunha lingua para abordar tarefas de 
comunicación, creación e aprendizaxe noutra lingua diferente. Esta capacidade 
de transferencia non só permite descubrir as regularidades dunha lingua total 
ou parcialmente descoñecida e relacionalas, desde o punto de vista teórico, 
coas regularidades observadas noutras linguas que coñece, ou identificar 
termos emparentados en todas as linguas, senón que, ademais, promove a 
tolerancia perante palabras descoñecidas, nomeadamente importante nos 
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contextos de comprensión que necesitan a fluidez, como son a lectura 
extensiva e a comprensión de textos orais sen posibilidade de verificación do 
entendido. 

Pola súa banda, mediante o diálogo intercultural póñense en xogo 
dispositivos de relación social esenciais, como son o recoñecemento do outro 
como lexítimo, o reforzamento da identidade propia no recoñecemento da 
identidade das demais persoas, a aceptación da diversidade persoal, social e 
cultural, e o respecto dos dereitos fundamentais. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de 
obxectivos similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un 
estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, que os 
contidos, os procesos e as estratexias que se traballan nunha lingua sexan 
igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción 
nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e 
aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que 
teñen incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Así, o 
coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión 
noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas nunha 
lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da 
estrutura dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o 
coñecemento das normas que ordenan as relacións entre xeracións, sexos, 
clases e grupos sociais nunha lingua, informa e sensibiliza sobre a necesidade 
de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do uso da 
lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra banda, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto 
de partida diferente de cada unha delas. Xa que logo, non se pode esquecer a 
situación de minorización da lingua galega, que cómpre atender e dinamizar 
adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso favorecer o uso e a aprendizaxe 
desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se venzan as 
dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos 
casos por prexuízos que é necesario desmontar e superar. O alumnado galego 
debe rematar a súa escolarización co nivel de usuario competente nas dúas 
linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a utilización adecuada e 
eficaz das dúas linguas nun amplo repertorio de situacións comunicativas, 
propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e 
complexidade.  

As linguas, teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia 
comunicativa do alumnado, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística e literaria. Así, achegan as ferramentas e os 
coñecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e eficazmente en 
calquera situación de comunicación da vida privada, social e profesional. Eses 
coñecementos, que articulan os procesos de comprensión e expresión oral por 
unha banda, e de comprensión e expresión escrita por outra, constitúen 
instrumentos esenciais para a aprendizaxe no ámbito educativo e, 
posteriormente, ao longo da vida. 
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A reflexión literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, 
o galego e o castelán, e nas linguas clásicas, a través da lectura, mediante a 
comprensión e interpretación de textos significativos favorece o coñecemento 
das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a capacidade crítica e 
creativa dos/das estudantes, dálles acceso á memoria, á creatividade, á 
imaxinación, á descuberta das outras persoas, ao coñecemento doutras 
épocas e culturas, e enfróntaos/as a situacións, sentimentos e emocións nunca 
experimentados, que enriquecen a súa visión do mundo e favorecen o 
coñecemento deles/as mesmos/as. 

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de 
contribuír á formación de cidadáns e cidadás cunha competencia comunicativa 
que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os ámbitos que forman 
e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos 
de usos orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan 
e coñecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as súas 
opinións, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a través da lectura 
crítica de obras literarias. 

A materia de Lingua Galega e Literatura preséntase estruturada en cinco 
bloques, o que non debe implicar que a actividade docente se corresponda con 
esta ordenación, senón que, pola contra, se deben producir múltiples conexións 
entre todos eles. 

O bloque 1, "Comunicación oral. Escoitar e falar" atende ao uso oral da 
lingua, e este é obxecto de observación e de análise para recoñecer as normas 
que rexen o intercambio comunicativo, para observar as estratexias que usan 
os/as falantes para se comunicar satisfactoriamente, así como as que 
empregan para comprender ou para producir mensaxes orais. Non 
obstante, este bloque incide, sobre todo, na necesidade de que o alumnado 
galego teña modelos de fala adecuados e poida pór en práctica a súa lingua 
dentro da aula en contextos formais e informais. A realidade sociolingüística 
do noso centro docente determinará que prestemos   atención a este bloque, 
pois unha boa parte do noso alumnado é castelán falante. 

O bloque 2, "Comunicación escrita. Ler e escribir" ocúpase da 
comprensión e a produción escrita. O alumnado debe ser quen de entender 
textos de diferente complexidade e xénero, e extraer as ideas explícitas e 
implícitas no texto co fin de elaborar o seu propio pensamento crítico e creativo. 
Comprender un texto implica pór en marcha unha serie de estratexias de 
lectura que deben practicarse na aula e proxectarse a todas as esferas da vida 
e a calquera tipo de lectura: ler para obter información, para aprender a propia 
lingua e por pracer. Igualmente, a produción escrita significará procurar para 
cada situación o tipo de texto, adecuando, planificando e redactando, 
atendendo a aspectos diversos, e revisando a escrita final. 

O bloque 3, "Funcionamento da lingua" integra contidos relacionados co 
código e a súa organización, e responde á necesidade de reflexión sobre a 
propia lingua, coa finalidade de servir de base para o seu uso correcto, 
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afastándose da pretensión de utilizar os coñecementos lingüísticos como fin en 
si mesmo. 

O bloque 4, "Lingua e sociedade" céntrase na necesidade de que o alumnado 
coñeza, explique e valore o plurilingüismo como unha situación habitual e 
enriquecedora para todos os individuos. Do mesmo xeito, incídese na 
identificación e superación dos prexuízos e na pertinencia de que o 
alumnado recoñeza e empregue termos sociolingüísticos precisos. 

O bloque 5, "Educación literaria" asume o obxectivo de facer dos alumnos e 
as alumnas lectores e lectoras competentes, con implicación nun proceso de 
formación de lectura que continúe ao longo de toda a vida. Ademais, o 
alumnado achegarase á historia da literatura galega, así como ás súas obras 
e aos seus autores e as súas autoras máis salientables, e recoñecerá a 
vinculación destes produtos literarios coa historia de Galicia. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

O centro no que se desenvolve esta programación está situado en Sobradelo, 
pertence ao concello de Carballeda de Valdeorras. Trátase dunha zona rural. 
O noso  alumnado procede, polo xeral, de familias cun nivel socioeconómico 
medio. 

Trátase dun centro integrado no que se comparte secundaria con educación 
primaria e infantil. O centro dispón dos medios necesarios para impartir a 
materia de lingua galega e literatura: aula de informática, biblioteca, dúas 
aulas Avalar e todas as demais aulas dispoñen de ordenador e PDI. 

Nos distintos grupos atopámonos cun alumnado con capacidades moi 
diversas, polo que se tomarán as medidas comúns de atención á diversidade 
oportunas. O número de alumnos por grupo é reducido. Esta circunstancia 
será favorable para proporcionar ao alumnado unha atención 
individualizada. O grupo de 1º ESO conta con seis alumnos e alumnas  (un, 
con dificultades e desfase curricular importante); 2º ESO, once alumnos e 
alumnas, dous deles con adaptación curricular, dous repetidores; 3º ESO, oito 
alumnos e alumnas, dous con adaptación curricular e dous repetidores; 4º 
ESO, sete alumnos e alumnas, dous con adaptación curricular e unha alumna 
con reforzo educativo. 

A pesar de ser unha zona montañosa e rural, a maioría son castelán 
falantes. Isto terá unha especial incidencia para reforzar a expresión oral da 
lingua galega. Igualmente haberá que traballar na identificación e 
superación dos prexuízos lingüísticos, labor que se iniciou nos tres anos 
anteriores e continuaremos no presente curso académico. 
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2. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
as alumnas as capacidades que lles permitan: 

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 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 
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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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3. PERFIL COMPETENCIAL DA LINGUA GALEGA POR CURSO 

3.1. VINCULACIÓN DOS CONTIDOS, DOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN, DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E DAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

1º ESO 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

B1.1. Comprensión, interpretación e 
resumo de calquera texto oral ou 
daqueles propios dos medios de 
comunicación, especialmente noticias 
de actualidade, próximas aos 
intereses do alumnado. 

 
B1.1. Comprender e interpretar  a 
Intención comunicativa e a idea xeral de  
textos orais (noticias de actualidade) e 
elaborar un resumo. 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de 
textos orais sinxelos (noticias de actualidade). 

X   X    

LGB1.1.1.Traslada a información relevante ou a idea xeral de 
textos sinxelos a resumos. 

X   X    

B1.2. Comprensión e interpretación 
de textos orais utilizados no ámbito 
social e académico (instrucións, 
presentacións de tarefas e breves 
exposicións orais de temáticas 
variadas). 

B1.2.Extraer a intención comunicativa e a 
idea xeral de textos orais sinxelos dos 
ámbitos social e académico e seguir 
instrucións para realizar tarefas guiadas 
de aprendizaxe con progresiva autonomía 

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

X   X    

 
LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
con progresiva autonomía. 

X   X    

B1.3. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita activa con 
actitude de interese, de cooperación e 
de respecto. 

B1.3. Coñecer e apreciar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas, tanto espontáneas como 
planificadas 

 

 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na 
comunicación oral (intervén na orde que lle corresponde, 
manifesta respecto polas opinións alleas e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

X    X   

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

X   X X X  
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B1.4. Escoita crítica e reflexiva das 
mensaxes dos medios de 
comunicación, con especial atención 
aos programas informativos 

B1.4. Identificar e contrastar o propósito 
comunicativo en textos orais dos medios 
de comunicación, analizar criticamente os 
seus contidos e identificar prexuízos ou 
mensaxes discriminatorias. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e 
as secundarias de programas informativos. 

X       

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

   X    

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos ou discriminacións. 

    X   

B1.5. Coñecemento e aplicación, con 
axuda das TIC, de estratexias 
necesarias para producir textos orais 
sobre temas de actualidade. 

B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, as estratexias necesarias para 
realizar exposicións orais planificadas e 
participar de forma construtiva en diversas 
interaccións comunicativas. 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

  X X  X  

LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis 
claras e visualmente atractivas. 

X  X   X  

B1.6. Valoración das producións orais 
emitidas cunha fonética e prosodia 
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

B1.6. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética e prosodia correcta e 
mostrar unha actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece 
os erros de produción oral propia e allea e propón solucións para 
melloralas. 

X   X    

LGB1.6.2.Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á pronuncia da lingua galega 

   X    

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

X      X 

 
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 

    
X 

  

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 7 vogais, n velar, fonema fricativo palatal 
xordo). 

 

 
X 
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CONTIDOS 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

  CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas 
expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada). 

X       

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

X       

B1.8. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
académico (pedimento de 
aclaracións, intercambio de opinións e 
exposición de conclusións). 

B1.8. Participar activamente en situacións 
propias do ámbito académico (pedir 
aclaracións, intercambiar opinións e 
expoñer conclusións). 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito académico, 
respectando as regras de interacción. 

X    X   

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

X    X   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   X    

LGB1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non 
verbal (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. 

X    X X  

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación 
comunicativa. 

X    X   

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal ás súas producións orais. 

X   X    

LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais 
e espontáneos 

   X    

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica, castelanismos) nos discursos orais propios e 

alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

 

X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B1.10. Construción de discursos 
adecuados, cohesionados e 
coherentes desde o punto de vista 
comunicativo, sobre temas de 
interese persoal ou social da vida 
cotiá e académica 

B1.10. Producir discursos breves e 
comprensibles sobre temas da vida cotiá, 
de interese persoal ou social. 

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. 

X    X X X 

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

    X X  

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Aplicación de técnicas de 
análise do contido e estratexias de 
lectura comprensiva. 

B2.1. Aplicar técnicas de análise do 
contido e estratexias de lectura 
comprensiva. 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: 
subliñados, esquemas e resumos. 

X   X    

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de 
elementos contextuais explícitos. 

X       

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas. 

X       

LGB2.1.4. Busca o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a 
forma da palabra ou deduce o significado polo contexto. 

X   X    

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos 
(símbolos, iconas, etcétera). 

X       

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido 
das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, 
libros, enciclopedias, buscadores de internet. 

X  X X    

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos 
propios, antes e despois da lectura. 

X   X    

B2.2. Comprensión e interpretación de 
textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais en ámbitos próximos á experiencia 
do alumnado: mensaxes electrónicas ou de 
móbil, normas e instrucións de uso. 

B2.2. Comprender, interpretar e sintetizar 
textos da vida cotiá e das relacións sociais 
en ámbitos próximos á experiencia do 
alumnado: mensaxes electrónicas ou de 
móbil e normas e instrucións de uso. 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos 
propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de 
correo electrónico, normas e instrucións de uso. 

X    X   
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B2.3. Comprensión, interpretación e 
síntese de textos dos medios de 
comunicación, fundamentalmente 
textos narrativos. 

B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e expositivos 
de estrutura descritiva e secuencial. 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios 
de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de 
estrutura descritiva e secuencial. 

X    X   

B2.4. Comprensión e interpretación 
de textos do ámbito educativo, 
especialmente, descritivos, narrativos 
e expositivos sobre as distintas 
materias curriculares: webs 
educativas, dicionarios, glosarios e 
enciclopedias en diversos soportes. 

B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar 
escritos do ámbito académico do 
alumnado, especialmente, textos 
descritivos, narrativos e expositivos sobre 
as distintas materias curriculares: webs 
educativas, información de dicionarios, 
enciclopedias en distintos soportes. 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida 
académica: webs educativas, información de dicionarios, glosarios 
e enciclopedias en distintos soportes. 

X  X X X   

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe 
guiadas, con progresiva autonomía. 

X       

B2.5. Utilización guiada da biblioteca 
e das TIC para obter información e 
consultar modelos de composición 
escrita. 

B2.5. Utilizar de forma guiada as 
bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos de 
composición escrita. 

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter 
información e consultar modelos de composición escrita. 

X  X X    

B2.6. Actitude reflexiva e crítica ante 
as mensaxes que transmitan 
prexuízos ou usos lingüísticos 
discriminatorios, especialmente, os 
que aparecen nos medios de 
comunicación. 

B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e 
crítica ante as mensaxes que transmiten 
prexuízos e reflexionar sobre os usos 
lingüísticos discriminatorios. 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que 
transmiten prexuízos e reflexiona sobre os usos lingüísticos 
discriminatorios. 

X    X   

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que 
evidencian prexuízos de distinta natureza: relixiosos, raciais, 
sexistas. 

X    X   

B2.7. Lectura en voz alta con dicción, 
entoación e ritmo adecuados á 
situación comunicativa, aos patróns 
fonéticos do galego e aos signos de 
puntuación. 

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

 

 

 

 

 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo 
adecuados e con respecto pola puntuación do texto. 

X       

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. X       

LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. X  X     
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B2.8. Planificación e revisión do 
escrito, de forma guiada, para 
producir textos adecuados, 
coherentes, cohesionados e correctos 
gramaticalmente. 

B2.8. Planificar, producir e revisar o 
escrito co fin de producir textos 
adecuados, coherentes, cohesionados e 
correctos gramaticalmente. 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as 
ideas e estruturar o contido do texto. 

X       

LGB2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo 
o requira a situación comunicativa. 

X       

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais 
para a cohesión das ideas: conectores textuais básicos, 
concordancias dentro do sintagma nominal e dentro do sintagma 
verbal. 

X       

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e 
a forma do texto (os parágrafos e a distribución e organización das 
ideas expresadas). 

X       

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

X  X     

B2.9. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: notas, cartas, 
avisos, mensaxes electrónicas ou de 
móbil. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: notas, cartas, avisos, 
mensaxes electrónicas ou de móbil. 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, 
cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. 

X  X  X   

B2.10. Produción, a partir dun 
modelo, de textos propios dos medios 
de comunicación, fundamentalmente, 
noticias, en formato papel ou dixital. 

B2.10. Producir, a partir dun modelo, 
textos propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, 
noticias, en formato papel ou dixital. 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos 
medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato 
papel ou dixital. 

X  X  X   

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e 
os elementos paratextuais que acompañan as noticias. 

X       

B2.11. Produción, en soporte papel 
ou dixital, de textos propios da vida 
académica, especialmente, resumos, 
exposicións sinxelas e conclusións 
sobre as tarefas e aprendizaxes 
realizadas. 

B2.11. Producir, en soporte papel ou 
dixital, textos propios da vida académica, 
especialmente, resumos, exposicións 
sinxelas e conclusións sobre as tarefas e 
aprendizaxes realizadas 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos 
descritivos, narrativos e expositivos propios da vida académica, 
especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre 
tarefas e aprendizaxes realizadas. 

X  X     
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B2.12. Produción, en soporte papel 
ou dixital, de textos de distintos 
xéneros: descricións, narracións de 
feitos e exposicións de ideas e 
conceptos. 

B2.12. Producir textos de distintos 
xéneros: descricións, narracións de feitos 
e exposicións de ideas e conceptos. 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, 
narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos. 

X       

B2.13. Uso, con progresiva 
autonomía, das TIC (procesadores de 
textos e correctores ortográficos) na 
planificación, revisión e presentación 
dos escritos 

B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as 
TIC (procesadores de texto e correctores 
ortográficos) para planificar, revisar e 
mellorar a presentación dos escritos. 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas 
dun procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a 
presentación. 

X  X     

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver 
dúbidas e revisar a ortografía. 

X  X     

B2.14. Autoavaliación da aprendizaxe 
da lingua cunha actitude activa e de 
confianza. 

B2.14. Avaliar o seu proceso de 
aprendizaxe cunha actitude activa e de 
confianza. 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e 
mellora das producións propias e alleas. 

X   X    

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe 
e mostra unha actitude positiva de superación. 

X   X    

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

 
B3.1. Recoñecemento, explicación 
e uso de léxico suficientemente 
amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario 
temático a partir de campos léxicos 
traballados na aula. 

 
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. 

X       

 
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. 

X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
B3.3. Uso eficaz dos dicionarios e 
doutras fontes de consulta, tanto 
en papel como en soporte electrónico, 
especialmente sobre clases de 
palabras e normativa. 

 
B3.3. Usar eficazmente os dicionarios 
ou calquera outra fonte de consulta en calquera 
soporte, para resolver dúbidas e para progresar na 
aprendizaxe autónoma. 

 
LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información 
lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en 
dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de 
consulta. 

X  X     

  
B3.4. Aplicación e valoración das 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 

 
B3.4. Aplicar e valorar as normas 
ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

 
LGB3.4.1. Aplica correctamente as 
normas ortográficas e morfolóxicas 
da lingua galega. 
 

X 

 

      

 
LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, 
gramatical e ortográfica dos textos. 

X 

 

      

 
B3.5. Análise e uso reflexivo da 
puntuación en relación coa cohesión 
textual. 

 
B3.5. Analizar e usar correctamente 
a puntuación, de acordo coa cohesión 
textual. 

 
LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de 
acordo coa cohesión textual. 

X 

 

      

 
B3.6. Recoñecemento, uso e 
explicación das categorías 
gramaticais básicas (substantivo, 
adxectivo cualificativo, verbo, 
adverbio, etc.) así como a diferenza 
entre palabras flexivas e non flexivas 
para a creación e comprensión de 
textos. 

 
B3.6. Recoñecer e explicar o uso das distintas 
categorías gramaticais, utilizar este coñecemento 
para distinguir erros e diferenciar as flexivas das 
non flexivas. 

 
LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos, utiliza este coñecemento para 
corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 

X 

 

  X 

 

   

 
B3.7. Recoñecemento, uso e reflexión 
dos mecanismos da cohesión textual 
como a deíxe persoal. 
 

 
B3.7. Recoñecer, usar e reflexionar 
sobre os mecanismos da cohesión 
textual como a deíxe persoal. 

 
LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias 
deícticas persoais. 

X 

 

  X    

 
B3.8. Recoñecemento, uso e 
explicación dos conectores textuais 
máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos. 

 
B3.8. Recoñecer, usar e explicar os 
conectores textuais máis común (sobre todo os 
temporais e os explicativos). 

 
LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de 
conectores textuais máis comúns, en particular os 
temporais e explicativos. 
 
 
 
  

X 

 

  X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

 
B3.9. Coñecemento das regras de 
concordancia e das función 
sintácticas principais no seo da 
oración para elaborar enunciados cun 
estilo cohesionado e correcto. 

 
B3.9. Coñecer as regras de concordancia e das 
funcións sintácticas principais no seo da oración 
para elaborar enunciados cun estilo 
cohesionado e correcto. 

 
LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes 
xéneros, usando as regras de concordancia. 

X  

 

 X    

 
LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da 
oración. 

X   X    

 
B3.10. Recoñecemento das 
modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
coa 
intención comunicativa do emisor. 

 
B3.10. Recoñecer as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación coa intención 
comunicativa do emisor. 

 
LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do 
emisor. 

X   X    

 
B3.11. Coñecemento, uso e 
aplicación das estratexias necesarias 
de autoavaliación, aceptando o erro 
como parte do proceso. 

 
B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e 
o uso das estratexias de autoavaliación e a 
aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe. 

 
LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e 
escritas propias e alleas a partir da avaliación e 
autoavaliación. 

X   X    

 
B3.12. 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. 

 
B3.12. 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. 

 
LGB3.12.1. 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. 

X  X X    

 
B3.13. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 

 
B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas 
de uso das linguas, mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados e palabras, 
e utilizar estes coñecementos para solucionar 
problemas de comprensión e para a producción de 
textos. 
 
 
 

 
LGB3.13.1. 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. 

X   X    
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Bloque 4: Lingua e sociedade 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

 
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, 
valorar positivamente 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 na 
literatura de tradición oral e no xénero humorístico. 

X       

 
LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. X       

 
LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona. 

X       

 
LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de 
tradición oral, música e xogos) en lingua galega 
adaptados á súa idade. 

X 

 

 X 

 

   X 

 

 
B4.4. Análise da situación 
sociolingüística, a partir do contexto 
familiar do alumnado. 

 
B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia a partir do estudo dos 
contextos familiares do alumnado. 
 

 
LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística 
de Galicia a partir do estudo do seu contexto familiar e a 
do resto do alumnado. 

X 

 

      

 
LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. X       

 
B4.5. Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, favorecendo 
o 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. Adquirir vínculos positivos cara ao uso do 
galego e asumir a importancia da contribución 
individual no desenvolvemento da lingua galega. 

 
LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e 
valora a importancia de contribuír individual e socialmente 
á normalización da lingua galega. 

X 

 

   X 

 

  

 
B4.6. Situación sociolingüística e legal 
das linguas de España. 

 
B4.4. Coñecer a situación sociolingüística e legal 
das linguas de España. 
 
 

 
LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos 
lingüísticos individuais. 

X 

 

   X 
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
B4.8. Recoñecemento e valoración 
dos principais fenómenos que 
caracterizan as variedades diatópicas 
do galego. 

 
B4.6. Recoñecer e apreciar as variantes 
diatópicas do galego. 

 
LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas do galego como 
símbolo de riqueza lingüística e cultural. 

X 

 

     X 

 

 
LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades 
dialectais e utiliza os trazos propios da súa zona 

X 

 

      

 
LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do 
galego e clasifica producións lingüísticas segundo o 
bloque dialectal ao que pertencen. 
 

X 

 

      

Bloque 5: Educación literaria 

B5.1. Lectura, con regularidade e de 
maneira guiada, de obras literarias para 
desenvolver o criterio lector; exposición 
da opinión persoal sobre a lectura dunha 
obra axeitada á idade, relación do seu 
sentido coa propia experiencia e outros 
coñecementos adquiridos e asimilación 
dos trazos estéticos xerais que definen 
cada texto. 

B5.1. Ler, con regularidade e de maneira 
guiada, obras literarias para desenvolver o 
criterio lector; expor unha opinión persoal 
sobre a lectura dunha obra axeitada á idade, 
relacionando o seu sentido coa propia 
experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, procurando asimilar os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto. 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, 
obras literarias para desenvolver o criterio lector; expón 
unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada 
á idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e 
outros coñecementos adquiridos, e asimila os trazos 
estéticos xerais que definen cada texto. 

X       

B5.2. Comparación de textos literarios e 
non literarios e diferenciación de textos 
dos tres grandes xéneros a partir dos 
seus trazos característicos máis xerais. 

B5.2. Comparar textos literarios e non 
literarios e diferenciar textos dos tres grandes 
xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e 
describe as súas diferenzas e similitudes. 

X       

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a 
partir dos seus trazos característicos máis xerais. 

X       

B5.3. Lectura expresiva e comprensiva, 
audicións de poemas recitados ou 
cantados, determinación da temática ou 
temáticas abordadas e descrición dos 
valores estilísticos dos textos. 

B5.3. Ler de maneira expresiva e 
comprensiva, facer audicións de poemas 
recitados ou cantados, determinar a temática 
ou temáticas abordadas e describir os valores 
estilísticos dos textos. 

 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai 
audicións de poemas recitados ou cantados, sinala a 
temática ou temáticas abordadas e describe os valores 
estilísticos dos textos. 

X       
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B5.4. Lectura expresiva e comprensiva de 
textos narrativos breves e recoñecemento 
da funcionalidade dos elementos formais 
básicos 

B5.4. Ler expresiva e comprensivamente 
textos narrativos breves e recoñecer a 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos 
narrativos breves e recoñece a funcionalidade dos 
elementos formais básicos. 

X       

B5.5. Lectura dramatizada e comprensiva, 
visionado de pezas teatrais e apreciación 
dos seus compoñentes e procedementos 
máis relevantes. 

B5.5. Ler dramatizada e comprensivamente, 
visionar pezas teatrais e apreciar os seus 
compoñentes e procedementos máis 
relevantes. 

LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona 
pezas teatrais e aprecia os seus compoñentes e 
procedementos máis relevantes. 

X       

B5.6. Produción de textos sinxelos de 
intención estética, servíndose dos 
coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula. 

B5.6. Escribir textos sinxelos de intención 
estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos 
traballados na aula. 

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, 
servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos 
recursos retóricos traballados na aula. 

X      X 

B5.7. Descrición e caracterización dos 
trazos definitorios básicos do cómic e a 
canción como linguaxes artísticas. 

B5.7. Describir e caracterizar os trazos 
definitorios básicos do cómic e a canción 
como linguaxes artísticas. 

LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios 
básicos do cómic como linguaxe artística. 

X      X 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os 
principais trazos definitorios. 

X      X 

LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios 
básicos da canción como linguaxe artística. 

X      X 

LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os 
seus principais trazos definitorios. 

X      X 

B5.8. Familiarización, seguindo unhas 
pautas orientadoras, co emprego dos 
fondos e recursos que ofrecen as 
bibliotecas, incluídas as virtuais, para a 
procura de información básica e a 
resolución de dúbidas de traballo 

B5.8. Familiarizarse, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e 
recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas 
as virtuais, para a procura de información 
básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas 
orientadoras, co emprego dos fondos e recursos que 
ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura 
de información básica e a resolución de dúbidas de 
traballo. 

X  X     
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2º ESO 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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). 

 

X   X    

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

 

X   X    

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. 
 
 

X   X    

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

   X    

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). 

X    X   

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. 

X    X X  
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

X       

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

X   x  X  

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

   X X   

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. 

X   X    

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

   X    

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

X      X 

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. 

X    X   

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). 

X       

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

X       

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

X       
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

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. 

  X X  X  

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

X  X  X   

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. 

X    X   

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

X    X   

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

   X X   

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 forma individual ou en grupo. 

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

   X    

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. 

X    X X  

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

X   X    

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

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. 

X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

. 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. 

X    X X X 

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

    X X  

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

X    X   

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

X   X    

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

X   X    

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. 

X   X    

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

X       

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

X       

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. 

X   X    

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

X   X    
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CONTIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

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. 

X    X   

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

X    X   

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

X    X   

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 (noticias). 

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

X    X   

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

X       

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. 

X X  X    

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. 

X       

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. 

X   X    

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

X  X X    

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

X  X X    
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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. 

 
X 
 

  
 

 
 

 
X 

  

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

 
X 

    
X 

  

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

 
X 

    
  

 
LGB2.6.4. Respecta as opinións dos demais. 

 
X 

    
X 

  

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. 

X       

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

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. 

X       

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

X       

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

X       

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) 

X       

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

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

X  X     

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

X  X     

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. 

X  X  X   

B2.10. Produción, en formato papel 
ou dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación (noticias). 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos propios dos medios de 
comunicación a partir dun modelo 
(noticias). 

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

X  X  X   

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. 

 

X 

 
 

X 

    

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. 

 
X 

  
X 

  
 

  
 

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

 
X 

      

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. 

 

X 

  

X 
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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. 

 
X 

    
X 

  
X 

 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

 

 
B3.1. Recoñecemento, explicación e 
uso de léxico suficientemente amplo e 
preciso, con incorporación de 
fraseoloxía e de vocabulario temático 
a partir de campos léxicos traballados 
na aula. 

 
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. 

X      X 

 
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. 

X   X    

 
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 

X   X    

  
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. 

X 

 

      

 
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. 

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

X 

 

   

 

   

 
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. 
 
 

X 

 

      

 
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. 
  

X 

 

  X    

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

X   X    

 
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. 
 

X       

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

X   X    

 
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. 

 

X 
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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 
aprendizaxe. 

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

X   X    

 
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. 

X   X    

 
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. 

 

X 

   

X 

   

Bloque 4: Lingua e sociedade 

 
B4.1. Valoración das linguas como 
medios de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. 
B4.2. O plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade. 
B4.3. A lusofonía. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

X   
    

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

X   
    

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

X   
 X   



 Programación Didáctica Lingua e literatura galega. Curso 2017-18 

CPI Tomás Terrón Mendaña. Carballeda de Valdeorras  

31 
 

 
 
 

CONTIDOS 
 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
 

 
 

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

X 

 

      

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

X    X   

 
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. 

X  X  X   

 
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. 

X 

 

    

 

  

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

 

    

 

  

 
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. 
 

X 

 

   X   

 

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

X 

 

   X   

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. 

X    X   

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. 

X       
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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. 

X       

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

X       

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

X       

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

X    X   

Bloque 5: Educación literaria 

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

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. 

X       

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. 

X       

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. 

X       

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 principais. 

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

X       
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

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. 

 

X 

      

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. 

X       

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

X       

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. 

X       

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. 

X      X 

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. 

X      X 

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

X      X 

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. 

X  X     
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3º ESO 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B1.1. Comprensión e interpretación 
de textos orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con 
especial atención ás entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes. 

 
B1.1. Comprender e interpretar a intención 
comunicativa implícita e explícita, o tema, 
a idea principal e as secundarias, o datos 
relevantes de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención 
comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes). 

X       

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información 
relevante a esquemas ou resumos. 

X       

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante 
as mensaxes discriminatorias dos 
medios de comunicación, con 
especial atención aos programas de 
carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo 
en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os 
seus contidos e interpretar as 
connotacións e mensaxes discriminatorias 
implícitas. 

 
LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e 
identifica a intención comunicativa de programas de carácter 
informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

X   X    

 
LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes 
medios de comunicación e extrae conclusións a partir das 
coincidencias e diferenzas atopadas. 

X   X    

 
LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos 
lingüísticos que levan implícitos prexuízos e discriminacións. 
 

X    X   

B1.3. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos expositivos e 
argumentativos. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar 
textos orais expositivos e argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na 
variante estándar ou en calquera das variedades dialectais. 

X       

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. X       

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B1.4. Comprensión, interpretación e 
valoración de textos orais usados no 
ámbito educativo (presentacións, 
relatorios e intervencións en mesas 
redondas). 

B1.4. Comprender textos orais expositivos 
e argumentativos utilizados no ámbito 
educativo (presentacións, relatorios e 
intervencións en mesas redondas) e 
identificar as ideas principais e 
secundarias, o propósito comunicativo 
implícito ou explícito, e diferenciar as 
explicacións dos argumentos. 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os 
argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do 
ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo. 

X   X    

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para 
manifestarse a favor ou en contra. 

X    X   

B1.5. Desenvolvemento de 
habilidades de escoita cunha actitude 
de interese, cooperación e respecto 
ante as intervencións orais, sobre 
todo en exposicións do profesorado 
ou do alumnado. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de 
cortesía nas intervencións orais propias e 
alleas da actividade educativo, tanto 
espontáneas como planificadas. 

LGB1.5.1. 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). 

X   X X   

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos 
(entoación, pausas, ton, timbre e volume) e o significado dos 
trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

X    X X  

B1.6. Valoración das producións orais 
emitidas cunha fonética galega 
correcta e actitude crítica ante os 
prexuízos que se poidan asociar a 
ela. 

B1.6. Valorar as producións emitidas 
cunha fonética galega correcta e actitude 
crítica ante os prexuízos que se poidan 
asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, 
recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da 
práctica habitual de autovaliación e propón solucións para 
melloralas. 

X   X    

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se 
poidan asociar á maneira de pronunciar a lingua galega. 

   X    

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a 
variedade habitual do seu contexto. 

X      X 

 
B1.7. Participación activa en 
situacións propias do ámbito 
educativo e de interese para o 
alumnado que xeren intercambio de 
opinión.. 

 
 

. 

B1.7. Participar activamente en situación 
propias do ámbito educativo e de interese 
para o alumnado que xeren intercambio de 
opinión 
 

 
LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, 
respecta as regras de interacción, intervención e cortesía, 
manifesta as súas opinións e respecta as dos demais. 

 
X 

    
X 
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

  
 
LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións 
do moderador nos debates e coloquios. 

X    X   

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas.    X    

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula 
de xeito adecuado, escoita activamente os demais e usa fórmulas 
de saúdo e despedida. 

X    X   

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación 
de técnicas e estratexias necesarias 
para falar en público: planificación do 
discurso nas prácticas orais formais e 
informais. 

 

 

 

 

 

 

 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para 
falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves. 

    X   

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais 
espontáneas ou formais 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       

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do 
galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada. 

X       

LGB1.8.4. 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. 

X    X X  

LGB1.8.5. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico 
rico e variado. 

X       

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. X   X    

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, 
pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e 
alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

 

X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B1.9. Construción de discursos 
adecuados a distintos rexistros, 
coherentes e ben organizados sobre 
temas de interese persoal ou social 
da vida cotiá e educativa. 

B1.9. Producir discursos breves e 
comprensibles, nun rexistro neutro, 
informal ou máis culto, sobre temas da 
vida cotiá ou educativa. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia 
información e expresa a súa opinión. 

X    X X X 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida 
cotiá que implique solicitar unha información ou un servizo. 

    X X  

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de 
cortesía axeitadas ao destinatario e á situación comunicativa. 

X    X   

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas 
sinxelas. 

X       

B1.10. Coñecemento e aplicación, 
con axuda das TIC, de técnicas e 
estratexias para a produción de textos 
orais sobre temas de actualidade. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das 
TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para 
seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas 
producións. 

  X X  X  

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións 
máis claras e atractivas visualmente. 

X  X  X   

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: 
subliñados, esquemas e resumos. 

X   X    

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da 
información: táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais 

X   X    

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro 
formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario. 

X   X    

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

X   X    
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CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B2.2. Comprensión e interpretación 
de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas 
de reunión e regulamentos. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da 
vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e 
das relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e 
regulamentos. 

X    X   

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito 
(tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 

X       

B2.3. Comprensión e interpretación 
de textos propios dos medios de 
comunicación e distinción dos 
contidos informativos e das opinións 
en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos 
propios dos medios de comunicación e 
distinguir entre información e opinión en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, 
fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

X    X   

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións 
que se expresan nos textos xornalísticos. 

X    X   

B2.4. Comprensión e interpretación 
dos textos propios do ámbito 
educativo, especialmente os 
expositivos e explicativos 
(enciclopedias, webs educativas e 
outros materiais de consulta). 

B2.4. Comprender e interpretar textos de 
carácter educativo, especialmente os 
expositivos e explicativos: enciclopedias, 
webs educativas e outros materiais de 
consulta. 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito 
educativo, especialmente os expositivos e explicativos elaborados 
a partir da información obtida nas bibliotecas. 

X   X    

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e 
mellorar o coñecemento da mensaxe. 

X  X X    

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece 
en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

X   X    

B2.5. Identificación do tema e dos 
subtemas, a estrutura comunicativa 
das mensaxes e a intención do 
emisor dos textos expositivos e 
explicativos. 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a 
estrutura comunicativa dos textos 
expositivos e explicativos. 

 

 

 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema 
xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos. 

X   X    

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes 
escritas e a intención do emisor. 

 

 

X       
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

B2.6. Uso case autónomo dos 
recursos que ofrecen as bibliotecas e 
as TIC para obter, organizar e 
seleccionar a información. 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os 
recursos que ofrecen as bibliotecas e 
outros recursos relacionados coas TIC 
para obter, organizar e seleccionar 
información. 

 
LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na 
biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e 
seleccionar información. 

 

X 

 

 
 

X 

 

X 

   

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante 
a lectura de calquera tipo de texto, 
para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e 
crítica ante a lectura de calquera tipo de 
texto, para detectar prexuízos e 
discriminacións. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

X       

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

X    X   

B2.8. Lectura fluída en voz alta 
respectando os patróns fonéticos do 
galego. 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e 
respectar os patróns fonéticos do galego. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao 
texto. 

X       

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética 
sintáctica e entoación) e emprega a dicción e o ritmo axeitado á 
lectura do texto. 

X       

B2.9. Produción, en formato papel ou 
dixital, de textos propios da vida cotiá 
e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e 
intervencións en foros. 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, 
textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de 
reunión e intervencións en foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida 
cotiá ou das relacións sociais, segundo os modelos propostos na 
aula: convocatorias, actas de reunións e intervencións en foros. 

X  X  X   

B2.10. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de textos propios dos 
medios de comunicación, 
fundamentalmente, entrevistas, 
crónicas e reportaxes. 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos xornalísticos informativos e 
de opinión, fundamentalmente, 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
xornalísticos, fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

X  X     

B2.11. Produción, en soporte impreso 
ou dixital, de textos expositivos do 
ámbito educativo a partir da 
información obtida na biblioteca ou 
outras fontes de documentación.  

B2.11. Producir, en soporte impreso ou 
dixital, textos expositivos do ámbito 
educativo: informes e proxectos sobre 
tarefas educativas das materias 
curriculares.  

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos 
expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares 
elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras 
fontes de información. 

 

X  X     
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CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

  LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos 
educativos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé 
de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 

X  X     

B2.12. Planificación, produción e 
revisión do texto con adecuación, 
coherencia, cohesión e respecto 
polas normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos 
con adecuación, coherencia, cohesión e 
con respecto polas normas morfolóxicas, 
ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo 
de texto e da situación comunicativa para redactar textos 
adecuados, coherentes e ben cohesionados. 

X   X    

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou 
mapas conceptuais para planificar e organizar os seu escritos. 

X   X    

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes 
para seleccionar contidos relevantes que posteriormente 
reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

X  X X    

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da 
situación comunicativa e do ámbito de uso. 

X    X   

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar 
a coherencia e cohesión interna (conectores e tratamento de 
formas verbais). 

X       

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver 
dificultades de contido (temática e estrutura) e de forma (cuestións 
tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

X   X    

B2.13. Utilización das TIC para 
organizar os contidos, mellorar a 
presentación e corrixir erros. 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os 
contidos, mellorar a presentación e corrixir 
as producións escritas. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores 
ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e 
facilitar a corrección dos textos escritos. 

 

X 

 
 

X 

    

B2.14. Uso das TIC como un medio 
de comunicación e interrelación social 
a través da escritura. 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de 
comunicación e interrelación social a 
través da escritura. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar 
opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios 
en blogs, redes sociais de lectores e escritores. 

 

X 

  

X 

 

X 

 

 

  

X 
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Bloque 3: Funcionamento da lingua 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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

 
B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico 
temático e da fraseoloxía. 
 
 
 

 
LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas 
en contextos comunicativos de uso formal da lingua. 

X   X    

 
B3.2. Recoñecemento e identificación 
das categorías gramaticais. 

 
B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas 
categorías gramaticais na elaboración de textos 
escritos e orais. 

 
LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes 
xéneros cun correcto uso das distintas categorías 
gramaticais. 
 

X   X    

 
LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das 
categorías gramaticais relacionándoas coa intención 
comunicativa e a tipoloxía textual. 

X   X    

 
B3.3. Recoñecemento, explicación e 
uso dos procedementos de creación 
de palabras (derivación e 
composición). 

 
B3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de 
creación de palabras e as posibilidades de 
combinación para crear novas palabras para crear 
novos elementos léxicos. 

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

X   X    

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

X   X    

  
B3.4. A fonética e a fonoloxía do 
galego con especial atención a 
posibles interferencias. 
 

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

 
LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da 
lingua galega. 

X 

 

  X    

 
B3.5. Uso progresivo, autónomo e 
eficaz dos dicionarios, das bibliotecas 
e doutras fontes de consulta en 
diferentes soportes, especialmente 
sobre cuestións de uso, de norma e 
como fonte de obtención de 
información. 
 

 
B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os 
dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de 
consulta para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

 
LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de 
consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas 
sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

X 

 

 X     
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
B3.6. Coñecemento, aplicación e 
valoración das normas ortográficas 
para conseguir unha comunicación 
eficaz. 
 

 
B3.6. Aplicar as normas ortográficas e 
morfolóxicas da lingua galega. 

 
LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as 
normas gramaticais. 

X 

 

  X 

 

   

 
B3.7. Uso reflexivo da puntuación en 
relación coa cohesión textual. 

 
B3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

 
LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. X 

 

      

 
B3.8. Recoñecemento das función 
sintácticas e das unidades que as 
desempeñan de cara á mellora da 
construción de textos orais e escritos 
con emprego dunha terminoloxía 
axeitada. 
 

 
B3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións 
sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

 
LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións 
sintácticas oracionais e diferenza os elementos que as 
desempeñan. 
 
 
  

X 

 

  X    

 
B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo 
dos nexos e conectores textuais máis 
comúns, en particular os 
presentativos, secuenciadores de 
adición, e mais dos mecanismos de 
cohesión textual como a referencia 
interna de tipo léxico. 

 
B3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e 
usar nas producións propias os diferentes 
conectores textuais e os principais mecanismos de 
cohesión. 

 
LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, 
así como outros mecanismos que lle achegan cohesión a 
un texto. 

X   X    

 
B3.10. Identificación da estrutura dun 
texto, a construción dos parágrafos e 
a vinculación e progresión temáticas 
en textos alleos e propios. 
Elaboración de textos tendendo a 
estes valores. 

 
B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura 
de textos. Elaborar producións propias segundo 
estes parámetros. 

 
LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e 
identifica a progresión temática en producións propias e 
alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

X       

 
B3.11. Recoñecemento e delimitación 
na intención comunicativa expresada. 

 
B3.11. Comprender o sentido global e a intención 
comunicativa de textos orais e escritos. 

 
LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, 
identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura 
de cada emisor. 
 
 
 

X   X    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
B3.12. 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. 
 

 
B3.12. 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. 

 
LGB3.12.1. 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. 

X  X X    

 
B3.13. Identificación e progresiva 
utilización dos coñecementos sobre 
as linguas para desenvolver unha 
competencia comunicativa integrada. 
 

 
B3.13. 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. 
 

 
LGB13.1. 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. 

X   X    

Bloque 4: Lingua e sociedade 

 
B4.1. Valoración das linguas como 
medios de relación interpersoal e de sinal 
de identidade dun pobo. 
 
B4.2. O plurilingüismo como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e 
consciencia da necesidade e das 
potencialidades de enriquecemento 
persoal e colectivo do uso normalizado da 
lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

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 
importancia da lusofonía e incorporar 
ferramentas en rede desta comunidade 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal 
e de sinal de identidade dun pobo e amósase capaz de 
explicar a súa postura. 

X       

 
LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes 
termos de forma axeitada á realidade galega. 

X       

 
LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua 
propia, como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
amósase capaz de explicar a súa postura. 

X    X   

 
LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa 
familia lingüística. 

X 

 

  

 

    

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da 
comunidade lusófona e a importancia desta na vida social e 
económica galega. 

X    X   
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CONTIDOS 

 

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
 

 
 

 
LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos 
da rede en lingua portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

X 

 

 X  X   

 
B4.4. Situación sociolingüística do galego, 
observación da situación sociolingüística 
en canto a usos e actitudes no contorno 
máis próximo (aula e barrio), con 
aproximación aos prexuízos lingüísticos 
máis evidentes. 
 
 

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

 
LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de 
Galicia. 

X 

 

   X 

 

  

 
LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a 
idade das persoas. 

X 

 

 X  X 

 

  

 
LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións 
lingüísticas e depura estes elementos no seu propio discurso. 

X       

 
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, 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 da 
lingua galega. 

X 

 

   X  X 

 

 
LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o 
proceso normalizador do galego. 

X 

 

      

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

X 

 

   X   

B4.6. A orixe e formación da lingua 
galega. Etapas da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916, e 
análise e comprensión das causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes. 

 

 

 

B4.4. Recoñecer os principias elementos 
na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e 
consecuencias dos feitos máis relevantes 
da historia social da lingua desde os seus 
inicios ata 1916. 

 

 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e 
formación da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

X       

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 
1916. 

X    X   

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

X 

 

   X   
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CONTIDOS 
 

 

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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

X    X   

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

X  X  X   

B4.7. Situación sociolingüística e legal 
das linguas do Estado español. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística 
e legal das linguas do Estado español. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que 
regula a utilización do galego e a súa promoción. 

X    X   

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

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a 
presenza de prexuízos de carácter sociocultural e sociopolítico 
cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu 
contorno. 

X    X   

B4.9. Recoñecemento e valoración dos 
principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e 
diafásicas da lingua galega e da función 
da lingua estándar, uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona e 
utilización e valoración da variante 
estándar da lingua en situacións de 
carácter formal. 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes 
diastráticas do galego, recoñecer os 
trazos da variedade estándar da lingua 
galega, valorala como variante unificadora 
e apreciar a variante diatópica propia 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do 
galego. 

X       

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da 
lingua galega e valóraa como variante unificadora. 

X    X   

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais 
e utiliza os trazos propios da súa zona. 

X    X   

Bloque 5: Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das 
distintas épocas e períodos da literatura 
galega desde as súas orixes na Idade 
Media ata 1916. 

B5.1. Identificar e comprender as distintas 
épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde as súas orixes na Idade Media ata 
1916. 

X       

  LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas 
épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media 
ata 1916 e sinala os seus principais trazos característicos. 

X       
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

B5.2. Selección, lectura autónoma e 
comentario de textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e 
comentar textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 e relacionar o seu contido co 
contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos 
representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916 para a súa lectura. 

X       

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

X       

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

X       

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos 
seus principais contidos, sinala os seus trazos característicos 
definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

X       

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

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

 

 

 

 

 

 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou 
dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

X       

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios 
básicos destes. 

 

 

X       
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CONTIDOS 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
CAA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

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

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

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, 
nos que se describen e analizan textos representativos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

X       

B5.5. Consulta de fontes básicas de 
información e familiarización coas TIC 
para a realización de traballos e cita 
axeitada destas. 

B5.5. Consultar fontes básicas de 
información e familiarizarse cos recursos 
das TIC para a realización de traballos e 
cita axeitada destas. 

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

X  X     

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

X  X     

B5.6. Creación ou recreación de textos 
sinxelos 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 sinxelos 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 sinxelos de intención 
literaria partindo das características dos traballados na aula. 

X      X 

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

X      X 
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4º ESO 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

X       

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

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. 

X   X    

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. 

X   X    

 
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). 
 

X     X  

 
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. 
 

X      X 

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    

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

X    X   
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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 

 

   
 

 

  

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       

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

X       

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. 

X    X X  

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. 

X   X    

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

   X X   

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

X      X 

 
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 

    
X 

  

 
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 

      

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

 
X 

      

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

X       
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

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. 

X   X    

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

X    X   

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. 

X   X    

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

X       

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

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. 

X    X X  

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

X  X X    

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. 

X   X    

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. 

X   X    

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. 

X    X   
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

 

X 

    

X 

 

X 

 

X 

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. 

X   X X X  

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

 
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). 

X   X    

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. 

X       

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

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

X       

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

X   X    

 
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. 

X       

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). 

X       
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

 

X 

 

 
 

X 

 

 

   

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

 

x  
 

    

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. 

X       

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

X       

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. 

X    X   

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

X    x   

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). 

X    X   

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

x    x   

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. 

X    x   

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

 

x    x   
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

X  X  x   

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

x  x x    

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). 

X       

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

X       

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

X       

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. 

X  x     

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. 

X       

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. 

 
X 

  
x 

 
x 

  
 

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. 

 

x 

 
 

x 

    

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

x 
 

x 

 

 x 
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
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 solicitude 
ou instancia) e comercial (carta comercial, carta de reclamación e 
impreso administrativo de reclamación). 

 
X 

  
x 

  
x 

  

 
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. 

 
X 

  
x 

  
x 

  

 
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. 

 
X 

  
x 

  
x 

  

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

 
X 

  
x 

    

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

 
x 

      

 
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. 

 
X 
 

   
 

 
x 

  
x 

BLOQUE 3. Funcionamento da lingua 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
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. 

X 

 

  X 

 

   

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

x   x    
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CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
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. 

X   X    

 
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. 

x   x    

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

X   x    

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

x       

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

X       

 
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. 

x   x    

 
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. 

 

x 

  

x 

    

 
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. 

x   x    

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

x       
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CONTIDOS 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
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. 

X 

 

      

 
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. 

X 

 

  x  

 

  

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

X 

 

    

 

  

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

X       

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

 
LGB3.8.5. Usa a terminoloxía sintáctica correcta x       

 
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. 

X 

 

  x    

 

 
B3.10. Identificación da estrutura dun 
texto, a construción dos parágrafos e 
a vinculación e progresión temáticas 
en textos alleos e propios, e 
elaboración de textos de acordo con 
estes parámetros. 

 
B3.10. Identifica adecuadamente en textos 
alleos e propios a estrutura, a construción 
e xustificación dos parágrafos, a 
vinculación e progresión temáticas, e 
elabora textos de acordo con estes 
parámetros. 

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

x       

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

x   x    

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

X       

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

x       
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

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. 

X       

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

X       

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 producións 
propias cunha adecuación apropiada. 

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

X   X    

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

X       

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. 

 

X 

   

X 

   

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. 

 

X 

   

X 
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Bloque 4. Lingua e sociedade 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 
CCL 

 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

 
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. 

 

X      X 

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. 

X       

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. 

X    X   

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

X  X  X   

B4.4. Situación sociolingüística de 
Galicia. A presenza da lingua galega 
nos principais ámbitos e contextos 
sociais e privados. Tendencias de 
evolución. 

B4.2. Describir e analizar a situación 
sociolingüística de Galicia atendendo á 
presenza da lingua galega nos principais 
ámbitos e contextos sociais e privados así 
como ás tendencias de evolución. 

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

X    X   

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

X    X   

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

X  X  X   

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

X    X   

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

 

X    X   
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CONTIDOS 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
CCL 

 
CMCT 

 
CD 

 
CAA 

 
CSC 

 
SIEE 

 
CEC 

B4.5. Proceso de normalización. 
Desenvolvemento de actitudes 
positivas cara ao proceso de 
recuperación do galego, favorecendo 
o xurdimento de vínculos positivos 
cara ao seu uso. Consciencia da 
necesidade e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e colectivo do 
uso normalizado da lingua galega. 

B4.3. 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. 

X    X   

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

X    X   

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

X    X   

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

X    X   

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. 

X       

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

X      X 

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

X      X 

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

X      X 

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

X  X    X 

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. 

 

 

X 

  

X 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CA
A 

CSC SIEE CEC 

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. 

X    X   

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

X    X   

B4.9. Recoñecemento e valoración 
dos principais fenómenos que 
caracterizan as variedades 
xeográficas, diastráticas e diafásicas 
da lingua galega e da función da 
lingua estándar. Uso normalizado da 
variante dialectal propia da zona. 
Utilización e valoración da variante 
estándar da lingua en situacións de 
carácter formal. 

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

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

 

X 

    

X 

  

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

X       

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

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. 

 

X 

    

X 

  

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

 

X 

    

X 

  

Bloque 5. Educación literaria. 

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. 

 

X 

      

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

 

X       
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CA
A 

CSC SIEE CEC 

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. 

X       

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 

 

X 

      

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 

 

X 

      

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. 

 

X 

      

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. 

 

X 

      

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. 

 

X 

      

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. 

 

X 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CD CA
A 

CSC SIEE CEC 

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. 

X       

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

X  X     

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. 

X      X 

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

X      X 
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3.2. TEMPORALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS DISTINTAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: Diversión intelixente. Lingua galega e literatura 1ª ESO.  Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Un mundo de linguas. VOCABULARIO: No teu cuarto. Os dicionarios. GRAMÁTICA: As palabras. ORTOGRAFÍA: Alfabeto ou abecedario. OBRADOIRO 
DE ESCRITURA: Os textos segundo o seu ámbito de uso. LITERATURA: Os textos literarios. Os xéneros literarios. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Investigamos sobre as linguas do mundo e opinamos. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co dormitorio. 

Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Analizamos as palabras morfoloxicamente e clasificámolas 
segundo a súa estrutura, realizando as actividades do libro do 
alumno. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Repasamos e practicamos o alfabeto galego, prestando 
atención aos dígrafos. 

 Aprendemos a diferenza entre textos literarios e non literarios, 
así como a clasificación dos literarios en xéneros. Lemos os 
contidos , explicámolos e realizamos un mapa conceptual. 

 Creamos textos propios a partir de modelos dados, por 
exemplo a carta. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Valora a riqueza das linguas. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Utiliza en diversos contextos o vocabulario básico 
do cuarto e usa o dicionario. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Entende a estrutura da palabra e forma familias 
léxicas. 

Recoñece as distintas clases de palabras. 

Coñece o alfabeto galego e identifica os dígrafos. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Diferencia textos literarios e textos non literarios. Lectura e comentario de distintos textos. 

 

Exposicións orais: descrición do seu 
cuarto ou tipos de textos. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 

Exposición oral: 1 pto 

Recoñece as peculiaridades dun texto literario 
dado e identifica o xénero ao que pertence. 

Distingue diversos tipos de textos, segundo a 
situación en que se usen. 

Escribe textos de carácter persoal Exercicio de redacción. Exercicio de redacción: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 2: Beleza e riqueza das rías. Lingua  galega e literatura 1º ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Europa: máis de 200 linguas. VOCABULARIO: En familia. Campo semántico. GRAMÁTICA: O substantivo (1). ORTOGRAFÍA: As sílabas. Ditongos e 
hiatos.  LITERATURA: O xénero narrativo (1). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: comezamos polo principio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e coméntao 
seguindo uns criterios dados. 

 
 Escoitamos un texto sobre as bateas e a importancia da produción de 

mexillón para a economía galega. Respondemos a unha serie de 
preguntas para traballar de maneira oral e cooperativa.  

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas.  Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Investigamos sobre as linguas de Europa e opinamos. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa familia. Realizamos 

as actividades do libro do alumno. Utilizamos o dicionario. 

 Clasificamos os substantivos e formamos o plural, realizando as 

tarefa do libro do alumno. 

 Repasamos a clasificación das palabras segundo o seu número de 

sílabas e a posición da sílaba tónica, e a diferenza entre ditongos e 

hiatos, a través das actividades do libro do alumno. 

 Analizamos elementos da narración: narrador e personaxes. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 

alumno, explicámola  e realizamos mapas conceptuais. 

 Creamos textos propios a partir de modelos dados, por exemplo o 

texto narrativo. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 

e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 

 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 

 Realizamos un ditado. 

Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

Lectura e comprensión 
lectora:1 pto. 

Comprensión e expresión 
oral: 1 pto. 

 
Identifica algunhas linguas de Europa e a súa situación. 

 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coa familia. 

 
Probas escritas: 6 ptos 
 
Observación sistemática 
das tarefas da casa: 1 pto. 
 

 
Comprende que é un campo semántico. 

 
Identifica os substantivos comúns e propios, concretos 
e abstractos, individuais e colectivos. 

 
Forma o plural de substantivos dados. 

 
Clasifica as palabras polo número de sílabas. Revisión e cualificación do exercicio 

de redacción e  do ditado. 

Exposicións orais: a súa familia ou 
características dun texto narrativo 
dado. 

Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto.  

Exposición oral: 1 pto 
 
Distingue sílabas tónicas e átonas. 

 
Identifica e analiza ditongos e hiatos. 

Analiza nun texto narrativo algúns dos seus elementos 
básicos: narrador e personaxes. Lectura e comentario de distintos 

textos 
Lectura e comprensión 
lectora:1 pto. 

Escribe o comezo dun texto narrativo seguindo unhas 
pautas dadas. Exercicio de redacción. 

 
Exercicio de redacción: 
1pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3: Pedra e auga. Lingua galega e literatuara. 1º ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Linguas da península Ibérica. A lusofonía. A lusofonía. VOCABULARIO: Na aula. Os sinónimos. GRAMÁTICA: O substantivo (2). ORTOGRAFÍA: 
Acentuación (1). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Traballo con textos: a prensa. LITERATURA: O xénero narrativo (2). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto das termas de Lugo, coas 

achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades…  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 
Respondemos as preguntas oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede acerca dos vestixios da cultura 
romana e traballamos de maneira cooperativa. 

 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles 
dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da lectura do libro 
do alumno. 

 Aprendemos e investigamos sobre as linguas de España e Portugal, 
e a súa situación. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa aula e practicamos 
as palabras sinónimas.Realizamos as actividades do libro do alumno. 
Utilizamos o dicionario. 

 Identificamos o xénero dos substantivos e aplicamos as regras de 
formación do feminino, realizando as actividades do libro do alumno. 

 Practicamos a acentuación gráfica das palabras, realizando as 
actividades do libro do alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Coñecemos o xornal e analizamos unha noticia. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 

e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 
 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Identifica as linguas da península Ibérica e 
coñece a lusofonía. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coa 
aula. 

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das tarefas 
da casa: 1 pto. 

 
Lembra e practica a relación de sinonimia. 

 
Indica o xénero dalgúns substantivos. 

 
Coñece as regras de formación do feminino 
dos substantivos. 

 
Aplica correctamente na práctica as regras 
xerais de acentuación. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto. 

 
Analiza nun texto narrativo algúns dos seus 
elementos básicos: espazo e tempo. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos 
Exposicións orais: a nosa aula ou 
elementos dun texto narrativo dado. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto.  
 
Exposición oral: 1 pto 

 
Identifica as partes dun xornal e analiza unha 
noticia. 

 
Lectura e comentario dunha noticia. 
Exercicio de redacción. 

 
Exercicio de redacción: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 4: O país dos ríos… e das pontes. Lingua galega e literatura 1ª ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: lingua propia de Galicia. VOCABULARIO: Na rúa. Palabras polisémicas. GRAMÁTICA: O adxectivo cualificativo. ORTOGRAFÍA: Acentuación 
(2). LITERATURA: O xénero narrativo (3). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: cambiemos o conto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto da Ponte do Milenio, coas 

achegas de todos os alumnos e alumnas, sobre esta ou outras 
pontes: vivencias, opinións, curiosidades…Escoitamos o texto e 
aclaramos posibles dúbidas. Respondemos as preguntas 
oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede acerca da Ponte Romana e 
da Ponte do Milenio 

 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles 
dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da lectura do 
libro do alumno. 

 Aprendemos e investigamos sobre a evolución histórica do galego. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa rúa e practicamos 

as palabras polisémicas, realizando as actividades do libro do 
alumno. Utilizamos o dicionario. 

 Identificamos adxectivos cualificativos e os seus graos, realizando 
as actividades do libro do alumno. 

 Practicamos a acentuación gráfica das palabras, con especial 
atención aos casos especiais (palabras compostas, adverbios 
rematados en -mente, acento diacrítico…); realizando as 
actividades do libro do alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Cambiamos contos a partir dunhas pautas dadas. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece a lexislación sobre o galego. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do profesor 
do traballo realizado na casa e 
na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coa 
rúa. 

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das tarefas 
da casa: 1 pto. 

 
Analiza os significados de palabras 
polisémicas. 

 
Recoñece os adxectivos cualificativos e forma 
o feminino e o plural de adxectivos dados. 

 
 Realiza comparacións utilizando as 
partículas comparativas adecuadas. 

 
Coñece e aplica correctamente regras 
específicas de acentuación. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto. 

 
Identifica a estrutura dun texto narrativo. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos 
Exposicións orais:análise da estrutura 
dun texto narrativo . 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto.  
 
Exposición oral: 1 pto 

 
Introduce un cambio de xiro nun conto dado e 
cambia o final. 

 
 Lectura e comentario dun conto. 
 Exercicio de redacción. 

 
Exercicio de redacción: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5: Música de sempre Lingua galega e literatura 1ª ESO.. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: variedade na fala e unidade na escrita. VOCABULARIO: O corpo en acción. Os contrarios. GRAMÁTICA: Adxectivos determinativos (1). 
ORTOGRAFÍA: Uso de i, ll e x. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Traballo con textos: a descrición. LITERATURA: O conto. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto de Carlos Núñez, coas achegas 

de todos os alumnos e alumnas sobre a música folk: vivencias, 
opinións, curiosidades…Escoitamos o texto e aclaramos posibles 
dúbidas. Respondemos as preguntas oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede acerca da música popular. 
Coñecemos algúns instrumentos medievais grazas á información 
que achega o Pórtico da Gloria. 

 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles 
dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da lectura do 
libro do alumno. 

 Aprendemos e investigamos as variedades que se dan na fala do 
idioma galego. 

 Ampliamos e aplicamos os verbos relacionados coas accións do 
corpo e practicamos os termos contrarios, a través das actividades 
do libro do alumno. 

 Identificamos artigos, demostrativos e posesivos, realizando as 
actividades do libro do alumno. 

 Practicamos o uso de i, ll e x.; realizando as actividades do libro do 
alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Redactamos descricións. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e respecta as variedades que se dan 
na fala do idioma galego. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do profesor 
do traballo realizado na casa e 
na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

Exposicións orais: accións da vida 
cotiá. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coas 
accións do corpo. 

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das tarefas 
da casa: 1 pto. 
 

 

Exposición oral: 1 pto 

 
Lembra e practica a relación entre termos 
contrarios. 

 
Recoñece e utiliza correctamente os artigos. 

 
 Recoñece e utiliza correctamente os 
demostrativos. 

 
Recoñece e utiliza correctamente os 
posesivos. 

 
Aplica correctamente na práctica as regras de 
uso de i, ll e x. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Distingue un conto literario dun conto popular 
e identifica as características destes últimos. 

 
Lectura e comentario de distintos 
contos. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto 

 
Sabe redactar unha descrición, a partir duns 
modelos e duns pasos dados. 

 Lectura e comentario dun texto 
descritivo.. 

 Exercicio de redacción. 

 
Exercicio de redacción: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: Estrelas costeiras. Lingua galega e literatura 1ª ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: lingua internacional. VOCABULARIO: Cos cinco sentidos. Palabras homófonas. GRAMÁTICA: Adxectivos determinativos (2). ORTOGRAFÍA: 
Uso de b e v. LITERATURA: As lendas. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: explicacións fantásticas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto do faro de Prioriño, coas 

achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades… 

 Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. Respondemos 
as preguntas oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede acerca dos faros da costa 
galega. 

 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles 
dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da lectura do 
libro do alumno. 

 Aprendemos e investigamos sobre o uso do galego fóra das nosas 
fronteiras. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado cos cinco sentidos e 
practicamos as palabras homófonas. 

 Identificamos indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais, 
realizando as actividades do libro do alumno. 

 Practicamos o uso de b e v, realizando as actividades do libro do 
alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Consultamos a páxina web: www.galiciaencantada.com. 
 Inventamos una histori fantástica.   
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece onde se fala e onde se estuda galego 
fóra de Galicia. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do profesor 
do traballo realizado na casa e 
na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado cos 
cinco sentidos.   

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das tarefas 
da casa: 1 pto. 

 
Recoñece e emprega correctamente algunhas 
palabras homófonas. 

 
Coñece e utiliza correctamente as formas dos 
indefinidos. 

 
Coñece e utiliza correctamente as formas dos 
interrogativos e exclamativos. 

 
Coñece e utiliza correctamente as formas dos 
numerais. 

 
Aplica correctamente na práctica as regras de 
uso de b e v. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Identifica a lenda como un xénero da literatura 
popular e recoñece as súas características 
propias. 

 
Lectura e comentario de distintas 
lendas. 
Exposicións orais: análise dunha 
lenda 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto  
 
Exposición oral: 1 pto 

 
Escribe unha historia fantástica a partir dun 
modelo e dunhas pautas dadas. 

 
Lectura e comentario dun texto 
fantástico. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto 
 

http://www.galiciaencantada.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 7: Versos de noso.. Lingua galega e literatura 1ª ESO Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: lingua de Internet. VOCABULARIO: Animais de proveito. Palabras homónimas. GRAMÁTICA: Os pronomes (1). ORTOGRAFÍA: Palabras con 
es- e con ex. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Traballo con textos: textos expositivos. LITERATURA: O xénero lírico (1). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Falamos en gran grupo sobre a casa-museo Rosalía de Castro. 

Saben onde está? Quen a visitou? Se a coñecen, que é o que 
máis lles gustou ou chamou a atención? Que actividades 
desenvolve a Fundación Rosalía de Castro?... 

 Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. Respondemos 
as preguntas oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede sobre a Casa da Matanza e 
escoitamos versións musicadas de poemas de Rosalía. 

 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles 
dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da lectura do 
libro do alumno. 

 Coñecemos a presenza da lingua galega en Internet. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado cos animais e 

practicamos as palabras homónimas, con actividades do libro do 
alumno. 

 Repasamos as formas tónicas do pronome persoal, con 
actividades do libro do alumno. 

 Practicamos a escrita de palabras con es- e con ex-., realizando as 
actividades do libro do alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Organizamos un recital poético, para celebrar o día de Rosalía de 
Castro ou o Día da Poesía. 

 Creamos textos expositivos. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Infórmase e coñece a presenza da lingua 
galega en Internet. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado na 
casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 
 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado cos 
animais.   

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das tarefas 
da casa: 1 pto. 
 

 

 
Comprende o que son as palabras 
homónimas. 

 
 Identifica e utiliza correctamente as formas 
tónicas do pronome persoal. 

 
Aplica correctamente s ou x nas palabras que 
comezan por es- e  ex-. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Analiza as características do xénero lírico. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos poéticos. 
Exposicións orais:caracterizar 
animais, a través de imaxes.. 
 

 
Lectura e comprensión lectora:1 pto  
 
Exposición oral: 1 pto 

 
Mide os versos dun poema atendendo ás 
posibles licenzas métricas 

 
Crea textos expositivos a partir dunhas 
pautas dadas. 

Lectura e comentario dun texto 
expositivo. 
 
Exercicio de redacción. 

Lectura e comprensión lectora:1 pto 
 
Exercicio de redacción: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 8: Feito á man en Galicia. Lingua galega e literatura 1ª ESO Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: lingua útil. VOCABULARIO: Maneiras de ser. Os sufixos. GRAMÁTICA: Os pronomes (2). ORTOGRAFÍA: Uso do h.  LITERATURA: O xénero 
lírico (2). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: escribimos poesía. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo 
e coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto das xoias, coas achegas de todos 

os alumnos e alumnas: gustos, curiosidades, experiencias… 
 Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. Respondemos as 

preguntas oralmente. 
 Buscamos máis información na Rede sobre a artesanía de Galicia. 
 Lemos e escoitamos o texto atentamente, aclarando posibles dúbidas. 

Realizamos as actividades do comentario da lectura do libro do 
alumno. 

 Comprendemos e comprobamos a utilidade do galego. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas maneiras de ser e 

practicamos a formación de palabras mediante sufixación, con 
actividades do libro do alumno. 

 Repasamos as formas átonas do pronome persoal e practicamos a súa 
colocación (enclítica ou proclítica), con actividades do libro do alumno. 

 Practicamos a escrita de palabras con h e sen h, realizando as 
actividades do libro do alumno. 

 Lemos atentamente a información teórica que achega o libro do 
alumno e realizamos mapas conceptuais. 

 Organizamos un recital poético, para celebrar o día de Rosalía de 
Castro ou o Día da Poesía. 

 Creamos poemas de maneira colectiva. 
 Investigamos e aprendemos máis sobre a artesanía. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 

dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 
 Realizamos un ditado. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Entende a utilidade do galego para 
comunicarnos entre nós e con xente 
doutros lugares. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do profesor 
do traballo realizado na casa e 
na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado 
coas formas de ser.   

 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 
 

 

 
Coñece e aplica os sufixos máis habituais 
na formación de palabras derivadas. 

 
 Recoñece e emprega correctamente as 
formas átonas do pronome persoal 

 
Recoñece e emprega correctamente as 
contraccións de pronomes átonos. 

 
Escribe correctamente palabras con e sen 
h. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 
1 pto 

 
Identifica a rima dos poemas e distingue 
entre rima consonante e asonante. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos poéticos. 
Exposicións orais: análise dun poema. 
 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto  
 
Exposición oral: 1 pto 

 
Recoñece personificacións e hipérboles en 
textos poéticos. 

 
Escribe poemas a partir dunhas pautas 
dadas. 

Lectura e comentario de textos 
poéticos. 
Exercicio de redacción. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
Exercicio de redacción: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 9: Monumento natural. Lingua galega e literatura 1º ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: sen prexuízos. VOCABULARIO: Seres moi vivos. Os prefixos. GRAMÁTICA: O verbo (1). ORTOGRAFÍA: Uso das maiúsculas. OBRADOIRO DE 
ESCRITURA: Traballo con textos: textos instrutivos. LITERATURA: O xénero lírico (3). 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto 
narrativo e coméntao seguindo uns 
criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto do castiñeiro de Pumbariños, coas achegas de 

todo o alumnado. 
 Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas. Respondemos as preguntas 

oralmente. 
 Buscamos máis información na Rede sobre a vexetación e os ríos de Galicia. 
 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades do comentario do 

libro do alumno. 
 Reflexionamos sobre os prexuízos lingüísticos.  Realizamos as actividades do libro 

do alumno. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado cos seres vivos e practicamos a 

formación de palabras mediante prefixación. 
 Analizamos verbos morfoloxicamente, identificamos as formas nominais e 

clasificámolos en grupos, segundo varíe ou non o lexema. Lemos atentamente  e 
explicamos a información teórica que achega o libro do alumno 

 Practicamos o uso correcto das maiúsculas, realizando actividades do libro do 
alumno. 

 Identificamos o tipo de estrofa e algunhas figuras literarias nos poemas.Lemos, 
explicamos e realizamos mapas conceptuais  dos contidos teóricos, acompañados da 
lectura expresiva e comprensiva de distintos poemas. 

 Creamos textos instrutivos, seguindo unhas pautas e partindo dun exemplo. 
 Investigamos e aprendemos máis sobre a comarca á que pertencemos 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e dos 

fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 

 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no 
caderno do profesor. 

 
Lectura e comprensión 
lectora:1 pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 
1 pto. 

 
Coñece o concepto de prexuízo 
lingüístico. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos 
contidos para descubrir o 
que sabe o alumnado e 
detectar as posible 
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo 
realizado na casa e na 
clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla 
os principais contidos 
traballados 

 
Amplía o vocabulario básico 
relacionado cos seres vivos. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

 

 
Coñece e aplica os prefixos máis 
habituais na formación de palabras 
derivadas. 

 
Identifica a conxugación á que pertence 
unha forma verbal e di as súas formas 
nominais. 

 
Analiza morfoloxicamente formas 
verbais dadas. 

 
Coñece e aplica correctamente as 
regras que rexen o uso das maiúsculas 

 
Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  do 
ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto 

 
Analiza textos pertencentes ao xénero 
lírico e identifica as estrofas. 

 
Lectura e comentario de 
distintos textos poéticos. 

 
Lectura e comprensión 
lectora:1 pto 

 
Comprende a intención comunicativa 
dun texto e as características propias 
dun texto instrutivo. 

Exposicións orais: elaborar 
instrucións do funcionamento de 
distintos aparellos. 

 
Exposición oral: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 10: Lingua e tradición. Lingua galega e literatura 1º ESO. Ed. Anaya 
LINGUA E SOCIEDADE: Galego: actitudes positivas. VOCABULARIO: Hoxe… de festa. As palabras compostas. GRAMÁTICA: O verbo (2). ORTOGRAFÍA: Signos de puntuación 
(1). Literatura: O xénero lírico (4). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: cantigas e cancións. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto da festa dos Maios, coas achegas 

de todo o alumnado: vivencias, opinións, curiosidades… 
  Escoitamos o texto e aclaramos posibles dúbidas.Respondemos as 

preguntas oralmente. 
 Buscamos máis información na Rede sobre os maios. 
 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades 

do comentario do libro do alumno. 
 Reflexionamos sobre as actitudes lingüísticas.  Realizamos as 

actividades do libro do alumno. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coa festa e practicamos 

a formación de palabras compostas. 
 Conxugamos verbos regulares, con ou sen variación. Lemos 

atentamente  e explicamos a información teórica que achega o libro 
do alumno. 

 Practicamos o uso correcto do punto e as maiúsculas, realizando 
actividades do libro do alumno. 

 Analizamos cantigas populares. Lemos, explicamos e realizamos 
mapas conceptuais  dos contidos teóricos, acompañados da lectura 
expresiva e comprensiva de distintas cantigas. 

 Creamos cantigas, seguindo unhas pautas e partindo dun exemplo. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 

e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 

 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Comenta diferentes actitudes lingüísticas. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coa 
festa. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

 

 
Forma palabras compostas. 

 
Sabe conxugar os verbos regulares. 

Sabe conxugar algúns verbos regulares con 
variacións ou que poden ofrecer certas dúbidas 
respecto da súa regularidade. 

 
Coñece e aplica correctamente as regras de uso 
do punto. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Identifica cantigas e romances como 
manifestacións da lírica popular. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos poéticos populares 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 

 
Crea cantigas a partir duns modelos dados. 

 
Exercicio de redacción. 
Exposicións orais: festas populares 
na comarca. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: De feira no mar. Lingua galega e literatura 1º ESO. Ed. Anaya 

LINGUA E SOCIEDADE: Galego: o futuro depende de ti. VOCABULARIO: Cociñar e comer. Castelanismos léxicos. GRAMÁTICA: Os adverbios. ORTOGRAFÍA: Signos 
de puntuación (2). OBRADOIRO DE ESCRITURA: Creación literaria: taller de teatro. LITERATURA: O xénero dramático. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e escoitamos o texto 
«De feira no mar». Respondemos as preguntas oralmente. 

 Buscamos máis información na Rede sobre aactividade pesqueira en 
Galicia. 

 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades 
do comentario do libro do alumno. 

 Reflexionamos sobre o uso do galego e a responsabilidade das 
xeracións novas en relación co futuro da lingua. Realizamos as 
actividades do libro do alumnado. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas accións de cociñar 
e comer e identificamos castelanismos, realizando as actividades do 
libro do alumnado. 

 Identificamos, clasificamos e usamos adverbios e locucións 
adverbiais. Lemos atentamente a información teórica que achega o 
libro de texto e realizamos as actividades correspondentes. 

 Practicamos o uso correcto da coma e do punto e coma. Realizamos 
as actividades do libro do alumnado. 

 Aprendemos as principais características dos textos teatrais e os 
subxéneros nos que se clasifican. Lemos a información teórica que 
achega o libro do alumnado. Realizamos mapas conceptuais. 
Realizamos lectura dramática de distintos textos. 

 Modificamos, creamos e representamos textos teatrais. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 

e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 

 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Reflexiona sobre o futuro do galego e é 
consciente da importancia de usalo nos 
diferentes ámbitos da vida cotiá.. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado coas 
accións de cociñar e comer. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica e corrixe algúns castelanismos léxicos. 

 
Identifica os adverbios e as locucións adverbiais 
e recoñece a súa función. 

 
Clasifica os adverbios e locucións adverbiais 
segundo o significado que expresen. 
 

 
Aplica correctamente a coma e o punto e coma 
en diversos textos. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Recoñece as características básicas do xénero 
teatral. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos teatrales 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 

 
Transforma e crea textos teatrais. 

 
Exercicio de redacción. 
Exposicións orais: dramatización de 
textos. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
Exposición oral: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 1º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

 
UNIDADE 12: De traballo a deporte. Lingua galega e literatura 1º ESO. Ed. Anaya 

LINGUA E SOCIEDADE: Galego: corrección. VOCABULARIO: O deporte é saúde. Préstamos. GRAMÁTICA: Preposicións e conxuncións. ORTOGRAFÍA: Signos de 
puntuación (3). LITERATURA: O cómic. OBRADOIRO DE ESCRITURA: Traballo con textos: que anuncias? 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Comentamos en gran grupo a foto da competición de traiñeiras. 

Escoitamos o texto e resolvémolas oralmente. 
 Buscamos máis información na Rede sobre as traiñeiras. 
 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades do 

comentario no libro do alumnado. 
 Reflexionamos sobre a importancia de utilizar correctamente o galego 

e evitar os castelanismos. Realizamos actividades do libro do 
alumnado. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co deporte e identificamos 
préstamos lingüísticos. Realizamos actividades do libro do alumnado. 

 Identificamos preposicións, locucións prepositivas, conxuncións e 
locucións conxuntivas. Lemos atentamente a información teórica que 
achega o libro do alumnado. 

 Practicamos o uso correcto dos dous puntos, dos puntos suspensivos e 
dos signos de interrogación e de admiración. Realizamos actividades 
do libro do alumnado. 

 Analizamos os elementos característicos dos cómics. Lemos e 
comentamos textos da banda deseñada. 

 Analizamos e creamos mensaxes publicitarias. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 

dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 1º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 1º. 

 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto.  

Esfórzase por utilizar o galego con corrección, 
tanto o falado coma o escrito. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados  

 Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  do 
ditado. 

  Exposicións orais: elaboración 
dun anuncio para celebrar 
competicións deportivas. 

 
Amplía o vocabulario básico relacionado cos 
deportes.   
 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto. 

Exposición oral: 1 pto 

 
Comprende o concepto de préstamo. 
 

 
Recoñece preposicións e conxuncións e 
utilízaas correctamente. 
 

Coñece e aplica correctamente as regras de 
uso dos dous puntos, dos puntos suspensivos 
e dos signos de interrogación e de 
admiración. 

 
Analiza os elementos dun cómic. 

Lectura e comentario de cómics Lectura e comprensión lectora:1 
pto 

 
Analiza as características e a finalidade das 
mensaxes publicitarias. 

 
Lectura e comentario de textos 
publicitarios. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: Confín dos verdes castros. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 
VOCABULARIO: As viaxes. GRAMÁTICA: Os fonemas. ORTOGRAFÍA: Sílabas: ditongos, tritongos e hiatos. LINGUA E SOCIEDADE: A diversidade lingüística. LITERATURA: 
Características da literatura. OBRADOIRO: A improvisación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

 
Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto, aclaramos dúbidas e realizamos oralmente ou por escrito 
as actividades propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Ampliamos e aplicamos o vocabulario das viaxes con 
actividades do libro de texto e interactivas no libro dixital. 
Utilizamos o dicionario. Exercicio de redacción: unha increíble 
viaxe (real ou imaxinaria) 

 Recoñecemos os fonemas do galego, realizamos actividades 
do libro de texto e consultamos na rede o Dicionario de 
pronuncia da lingua galega. 

 Identificamos as sílabas e clasificamos as palabras, con 
actividades do libro de texto ou interactivas. 

 Recoñecemos os ditongos, tritongos e hiatos, con exercicios do 
libro de texto e actividades interactivas. 

 Coñecemos a diversidade lingüística no mundo e aprendemos 
novos termos como linguas: minorizadas, minoritarias, 
maioritarias, hexemónicas e oficiais. 

 Aprendemos as características principais da literatura, a través 
da lectura e comentario de breves textos literarios. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. Realizamos esquemas ou resumos 
sempre que sexa pertinente. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto.  

Le, comprende e analiza un texto narrativo. 
 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

 
Coñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coas viaxes, na oralidade e na 
escrita. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
 
Identifica e emprega os fonemas vocálicos e 
consonánticos que forman o sistema fonolóxico 
galego. 

Divide en sílabas e recoñece os ditongos, 
tritongos e hiatos. 

 
É consciente da diversidade lingüística no mundo. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

 
Diferencia entre as linguas minorizadas, 
minoritarias, maioritarias, hexemónicas e oficiais. 
Aplica estes conceptos ao caso galego. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 
Distingue as principais características da literatura 

 
Coñece os aspectos verbais e non verbais 
propios da improvisación oral. 
Emprega nas súas intervencións orais expresións 
propias do galego e usa léxico rico e variado. 

Exposición oral: supostas improvisacións 
a través de imaxes da vida cotiá. 

Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 2:Pallozas. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 
VOCABULARIO:Os animais. GRAMÁTICA: Estrutura e clase de palabras. ORTOGRAFÍA: Casos especiais de acentuación. LINGUA E SOCIEDADE: As linguas da Península 
Ibérica. LITERATURA: Os xéneros literarios. OBRADOIRO: Exposición oral. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Ampliamos e aplicamos o vocabulario dos animais con 
actividades do libro de texto e interactivas no libro dixital. 
Utilizamos o dicionario. Exercicio de redacción: lenda 
protagonizada por animais, xustificando as súas características.  

 Realizamos actividades do libro de texto  e interactivas do libro 
dixital, sobre a estrutura das palabras. 

 Identificamos as clases de palabras en textos. 
 Realizamos actividades de acentuación, segundo as regras 

xerais e os casos especiais. 
 Situamos nun mapa da Península Ibérica as diferentes linguas. 
 Lemos e comprendemos diferentes textos e identificamos os 

xéneros ao que pertencen.  
 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 

achega o libro do alumno. 
 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 

traballados na unidade  
 Investigamos sobre as supersticións en Galicia, relacionadas 

con animais. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto narrativo (lenda) 
e coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Coñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado cos animais, na oralidade e na 
escrita. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. Distingue a estrutura das palabras e a súa 

clasificación. 

Identifica os casos especiais de acentuación e 
aplica as normas de acentuación. 

Coñece as linguas que se falan na Península 
Ibérica. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Identifica os diferentes xéneros literarios, así 
como algúns subxéneros. Lectura e comentario de distintos textos, 

pertencentes a distintos xéneros literarios.. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece os pasos a seguir para levar a cabo unha 
exposición oral. 

Elabora guións para organizar os contidos de 
exposicións formais ou informais breves, que 
teñen como finalidade a produción de textos orais. 

Exposición oral: supersticións en Galicia 
en relación aos animais. 

Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3:Pan e queixo. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: A gastronomía e a hostelería. GRAMÁTICA: O substantivo ORTOGRAFÍA: O acento diacrítico. LINGUA E SOCIEDADE: Situación legal das linguas. 
LITERATURA: O conto. OBRADOIRO: Narración de contos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade  

 Reflexionamos sobre a situación da lingua galega a través de 
viñetas do Carrabouxo e de Luís Davila. 

 Consultamos ligazón sobre a gastronomía galega. 
 Como exercicio de redacción cada alumno recolle e elabora 

unha receita propia da época do Nadal. Pode facerse unha 
exposición con todas elas e publicarse na revista escolar ou 
nun blog. 

 Proporcionaremos ao alumnado unha serie de viñetas e eles 
contarán un conto a partir de secuenciación das imaxes. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto narrativo 
dialogado e coméntao seguindo uns criterios 
dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Coñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coa gastronomía e coa hostelería, na 
oralidade e na escrita. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 Coñece as características do substantivo: xénero 
e número. Recoñece o substantivo como núcleo 
do sintagma nominal. 

Coñece e aplica a acentuación diacrítica. 

Valora e coñece a situación legal das linguas en 
Galicia. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Identifica os diferentes xéneros literarios, así 
como algúns subxéneros. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece os pasos a seguir para levar a cabo unha 
narración oral dun conto. 

Exposición oral: narración dun conto a 
través de imaxes. 

Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 4: Eurocidades. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: Os antropónimos. GRAMÁTICA: O adxectivo. ORTOGRAFÍA: As maiúsculas. LINGUA E SOCIEDADE: A lusofonía.. LITERATURA: A novela. OBRADOIRO: A 

cohesión textual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade  

 Consultamos o dicionario de nomes galegos. 
 Consultamos as páxinas web: apelidosgalicia.org e 

www.xenealoxia.org para analizar a orixe dos nosos apelidos. 
 Redactamos un texto aplicando os mecanismos de cohesión 

aprendidos na uinidade. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica os antropónimos e os hipocorísticos, 
tamén a orixe e o significado dos apelidos 
galegos. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 Coñece as características do adxectivo: xénero, 
número e  graos. Recoñece o adxectivo como 
núcleo da frase adxectiva. 

Coñece e aplica as normas de emprego das 
maiúsculas. 

Coñece o ámbito da lusofonía e a orixe común do 
galego e do português. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Identifica os tipos de novelas segundo a súa 
temática. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece os pincipais mecanismos de cohesión 
textual. 

Exposición oral: explicar cal é a orixe e 
significado do seu nome e apelidos. 

Exposición oral: 1 pto. 

 

http://www.xenealoxia.org/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5: Verbum – Casa das Palabras. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: A comunicación. GRAMÁTICA: O pronome persoal ORTOGRAFÍA: Punto, coma e punto e coma. LINGUA E SOCIEDADE: O galego hoxe. Niveis de 
competencia. LITERATURA: O narrador. OBRADOIRO:O esquema. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Lemos atentamente e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade  

 Vemos un vídeo sobre Neira Vilas e o personaxe Balbino, 
xunto coa lectura dun fragmento de Memorias dun neno 
labrego.  

 Elaboramos un esquema de distintos textos e dos contidos 
conceptuais da unidade. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto epistolar e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coa comunicación. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica e clasifica os pronomes persoais. 
Aprende o uso e colocación dos pronomes 
persoais átonos na oración. 

Coñece e aplica as normas de uso do punto, da 
coma e do punto e coma. 

Coñece a situación do galego na actualidade e os 
niveis de competencia da poboación 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 
 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Identifica os tipos de narrador. 
Lectura e comentario de distintos textos. Lectura e comprensión lectora:1 

pto. 

Coñece e elabora distintos tipos de esquemas. Exposición oral: explicar o esquema 
realizado dun texto seleccionado 

Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: Fisterra, a fin do mundo. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: A navegación. GRAMÁTICA: Verbo. ORTOGRAFÍA: Dous puntos, puntos suspensivos, comiñas e raias. LINGUA E SOCIEDADE: A valoración social da lingua. 
LITERATURA: Personaxes, espazo e tempo. OBRADOIRO: O mapa conceptual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Xogamos con dados, en grupos e de maneira competitiva para 
aprender as formas verbais. 

 Observamos, analizamos e comentamos oralmente gráficos 
que ilustran o emprego do galego en distintos ámbitos da 
poboación. 

 Escollerá o alumnado un tema de interese e elaborará un mapa 
conceptual para explicalo aos compañeiros. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica, usa un léxico amplo 
relacionado coa navegación. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica os verbos, os modos, os tempos verbais 
e as formas nominais. 

Coñece e aplica as normas de uso dos dous 
puntos, puntos suspensivos, comiñas e raias. 

Valora a situación social da lingua galega. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Identifica os tipos de personaxes, espazo e tempo 
nun texto narrativo. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece as características dun mapa conceptual e 
elabórao a partir dun modelo. 

Exposición oral: exposición dun tema de 
interese a través dun mapa conceptual.. 

Exposición oral: 1 pto.. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 7: Camiño dos Faros. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: Os medios de transporte. GRAMÁTICA: Verbos regulares e irregulares. ORTOGRAFÍA: Uso do b e do v. LINGUA E SOCIEDADE: Normalización e 
normativización. LITERATURA: A poesía lírica. OBRADOIRO: O resumo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial, escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Consultamos a páxina web: www.camiñodosfaros.com e en   
parellas elaboran unha presentación que expoñen aos seus 
compañeiros no remate do estudo da unidade. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Xogamos con dados, en grupos e de maneira competitiva para 
aprender as formas verbais. 

 Facemos resumo dun texto segundo as pautas dadas. 
 Lectura e comentario de poemas variados. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado cos medios de transporte. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñecer a conxugación dos verbos regulares e 
irregulares 

Aplica as normas de uso do b e do v. 

Identifica os procesos de normalización e 
normativización. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Distingue as características da poesía lírica. Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece as diferenzas entre a lírica tradicional e a 
lírica culta. 

Coñece e aplica as técnicas para eleborar un 
resumo. 

Exposición oral: presentación sobre o 
camiño dos Faros. 

Exposición oral: 1 pto.. 

http://www.camiñodosfaros.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 8:Oleiros de Gundivós. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO:Os seres míticos. GRAMÁTICA: A oración. ORTOGRAFÍA: O uso do h. LINGUA E SOCIEDADE: Os préstamos. LITERATURA: As formas poéticas: métrica e 

estrofa.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Vemos e comentamos un documental sobre a alfarería de 
Gundivós e doutros lugares de Galicia. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto poético, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario dos seres míticos de Galicia ou consultamos a 
páxina web: www.galiciaencantada.com . 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Organizamos un recital poético, para celebrar o día de Rosalía 
de Castro ou o Día da Poesía. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención un texto poético e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado cos seres míticos. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Clasifica as oracións segundo diferentes criterios: 
actitude do falante, o predicado e a voz verbal. 

Coñece e aplica as normas do uso do h. 

Identifica os préstamos e os procedementos de 
entrada das palabras na nosa lingua. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Analiza a métrica: medida dos versos e rima. Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Identifica algúns tipos de estrofas. Exposición oral: recitado e comentario dun 
breve poema. 

Exposición oral: 1 pto. 

 

 

http://www.galiciaencantada.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

3ª AVALIACIÓN.  

UNIDADE 9: Hórreos, cabazos e piornos. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: A paisaxe mariña. GRAMÁTICA: Suxeito e predicado. ORTOGRAFÍA: Uso do s e do x.  LINGUA E SOCIEDADE: Os estranxeirosmos. LITERATURA: A linguaxe 

poética.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Consultamos na Rede información polos distintos tipos de 
hórreos en Galicia e a arquitectura popular. 

 Lemos e escoitamos atentamente a canción, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Facemos un mural con grupos de música galegos 
 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 

dicionario. 
 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 

achega o libro do alumno. 
 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 

repaso. 
 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 

traballados na unidade. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención unha canción e 
coméntao seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coa paisaxe mariña. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece a estrutura das oracións e os tipos de 
suxeito e de predicado. 

Aplica as normas do uso do s e do x. 

Identifica os estranxeirismos para intertar evitalos. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Recoñece os principais recursos da linguaxe 
poética. 

Lectura e comentario de textos poéticos.. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Exposición oral: hórreos en Galicia e 
arquitectura popular  

 
Exposición oral: 1 pto 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 10: Canón do Sil. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

VOCABULARIO: A paisaxe da montaña. GRAMÁTICA: Os completementos da oración (1). ORTOGRAFÍA: Uso do n e do ñ. LINGUA E SOCIEDADE: Os castelanismos. 
LITERATURA: O xénero dramático. OBRADOIRO: Mellorar e reelaborar un texto. . 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente unha noticia, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Escribimos unha noticia partindo dunha imaxe dada a cada 
alumno e alumna.  

 Facemos que o alumnado revise, mellore e reelabora a noticia 
que escribiu. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención unha noticia e coméntaa 
seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coa paisaxe de montaña. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece os principais complementos da oración; 
CD, CI e CC. 

Aplica as normas do uso do n e do ñ. 

Identifica os castelanismos para evitalos. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece as principais características do xénero 
dramático. 

Lectura e comentario de distintos textos 
dramáticos 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Aprende a mellorar e reelaborar un texto.  
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: Orquestra Sinfónica de Galicia. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: O teatro e os espectáculos. GRAMÁTICA: Os complementos da oración (2). ORTOGRAFÍA: O uso correcto LINGUA E SOCIEDADE: As variedades lingüísticas. 
LITERATURA: A representación teatral. OBRADOIRO: A dramatización. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente a entrevista, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 En grupos, elaboramos unha entrevista a un personaxe famoso 
que coñezan e polo que sintan certa admiración. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención unha entrevista e 
coméntaa seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co teatro e outros espectáculos. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece os principais complementos da oración: 
suplemento, complemento axente, atributo e 
complemento predicativo. 

Emprega correctamente as vogas. 

Identifica as distintas variedades lingüísticas: 
históricas, xeográficas, sociais e situacionais. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Recoñece as principais características 

Facer dramatizacións a partir dun texto Exposición oral: pór en práctica unha 
dramatización elaborada polo alumnado. 

Exposición oral: 1 pto.. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 2º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 12: Petróglifos. Lingua galega e literatura 2ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: O vestiario e os complementos. GRAMÁTICA: As modalidades oracionais  ORTOGRAFÍA: Os grupos cultos. LINGUA E SOCIEDADE: As variedades 
xeográficas. LITERATURA: Literatura, cine e música. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Comprende o sentido global e identifica a 
intención comunicativa de textos orais de carácter 
informativo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente a reportaxe, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades interactivas do libro dixital a modo de 
repaso. 

 Elaboramos mapas conceptuais dos contidos teóricos 
traballados na unidade. 

 Situamos as principais características xeográficas no mapa de 
Galicia, distinguindo os tres bloques dialectais. 

 Lemos e escoitamos o guión cinematográfico d’A lingua das 
bolboretas e facemos as actividades propostas no libro de 
texto. 

 Vemos o anaco da película correspondente a este fragmento. 
 Realizamos unha investigación sobre os videoxogos e 

analizamos os beneficios e prexuízos dos mesmos. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 2º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 2º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Le con fluidez e atención unha reportaxe e 
coméntaa seguindo uns criterios dados. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co vestiario e os complementos. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica as distintas modalidades oracionais 

Emprega correctamente os grupos cultos. 

Identifica e respecta as variedades xeográficas. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece a relación entre a literatura e outras artes 
como o cine e a música. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Exposición oral: análise e valoración dos 
videoxogos. 

Exposición oral: 1 pto.. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: Arde Lucus. Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto e a súa clasificación. Lingua: VOCABULARIO: As redes sociais. ORTOGRAFÍA: Regras de acentuación. GRAMÁTICA: Unidades lingüísticas. LINGUA 
E SOCIEDADE: O galego, lingua románica. Voces patrimoniais, cultismos e semicultismos. Elementos de substrato e de superestrato. Nacemento do galego-portugués. Literatura: 
A literatura popular, características e xéneros. A literatura popular en prosa: conto e lenda. A literatura popular en verso. COMENTARIO DE TEXTO: A lenda da Lagoa da Serpe de 
Pena Trevinca. OBRADOIRO DE LITERATURA: Adiviñas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con atención un texto e clasifícao segundo 
diferentes criterios. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «Arde 

Lucus». Comentamos en gran grupo a foto da muralla de Lugo, coas 
achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades… Lemos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 
Respondemos as preguntas do libro do alumnado. 

 Buscamos información na Rede acerca doutras festas que rememoran 
a época romana. 

 Lemos, escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades do 
comentario, tendo en conta a información que achega o apartado 
«Análise de textos» 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas redes sociais.  
 Repasamos e practicamos as regras de acentuación. 

  Realizamos un ditado. 
 Recoñecemos as diferentes unidades lingüísticas e aprendemos as 

disciplinas que se ocupan do seu estudo. 
 Lemos atentamente a información teórica e facemos mapas 

conceptuais. 
 Coñecemos a formación da lingua galega e a súa evolución desde as 

súas orixes ata o nacemento do galego-portugués. 
 Aprendemos as principais características e mostras da literatura 

popular, tanto en prosa como en verso. 
 Lemos atentamente algunhas mostras de literatura popular. 

Escoitamos na Rede versións musicadas de cantigas e romances. 
 Lemos, escoitamos e comentamos unha lenda, realizando as 

actividades do libro do alumnado. 
 Creamos adiviñas, seguindo unhas pautas. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 

dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma 
o campo semántico das redes sociais. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  do 
ditado. 

 
Aplica correctamente as regras de 
acentuación. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto.  

Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto. 

 
Discrimina as diferentes unidades lingüísticas. 

 
Diferencia palabras patrimoniais, cultismos e 
semicultismos e coñece as principais 
transformacións que sufriron as palabras 
patrimoniais. 

 
Recoñece os elementos de substrato e 
superestrato na lingua galega. 

 
Coñece as principais características da 
literatura popular e identifica os xéneros da 
prosa máis abondosos: o conto e a lenda. 

 
Recoñece os diferentes tipos de cantigas. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 

Exposición oral: análise dun conto 
popular ou lenda. 

Exposición oral: 1 pto.. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 2: Festa da Historia . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto narrativo.  Lingua: VOCABULARIO: As plantas medicinais e aromáticas. ORTOGRAFÍA: O acento diacrítico. GRAMÁTICA: As palabras. LINGUA E 
SOCIEDADE: O galego na Idade Media. Literatura: Clasificación da literatura galego-portuguesa medieval. A lírica medieval. A cantiga de amigo. COMENTARIO DE TEXTO: 
Cantiga «Levous’a louçana», de Pero Meogo. OBRADOIRO DE LITERATURA: Creación dunha cantiga de amigo. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto narrativo e 
analiza os elementos que lle son propios: 
narrador, personaxes, espazo, tempo e 
argumento. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «Festa da 

Historia». Comentamos en gran grupo a foto do castelo de Ribadavia, 
coas achegas de todos os alumnos e alumnas: vivencias, opinións, 
curiosidades… Lemos o texto e aclaramos posibles dúbidas. 
Respondemos oralmente, individualmente ou en grupo, as preguntas 
do libro do alumnado. 

 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades do 
comentario do libro do alumnado. 

 Definimos que é un texto narrativo e analizamos os elementos que o 
compoñen, así como a súa estrutura.. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas plantas medicinais e 
aromáticas, realizando as actividades proposta polo libro do alumnado. 

 Repasamos e practicamos as regras de uso do acento diacrítico, con 
actividades do libro do alumnado.  

 Realizamos un ditado. 
 Coñecemos a estrutura, a formación e as clases de palabras. 

Completamos coas actividades do libro do alumnado.  
 Coñecemos a situación do galego na Idade Media, a través da lectura 

atenta, explicación, mapa conceptual e actividades do libro do 
alumnado.  

 Aprendemos as principais características da lírica profana medieval e, 
en concreto, das cantigas de amigo; para iso lemos atentamente, 
explicamos, lemos e comentamos textos do libro do alumnado. 
Realizamos audicións na páxina web http://sondepoetas.blogspot.com 

 Creamos unha cantiga de amigo, seguindo unhas pautas. 
 Lemos atentamente a información teórica e facemos mapas 

conceptuais 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 

dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto.  

Coñece e aplica o vocabulario que conforma 
o campo semántico das plantas aromáticas e 
medicinais. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 Revisión e cualificación do 
exercicio do ditado. 

 
Aplica correctamente as regras de uso do 
acento diacrítico. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Exercicio de ditado: 1 pto 

 
Analiza o lexema e os morfemas dunha 
palabra dada. 

 
Recoñece palabras formadas por prefixación 
e sufixación e explica o significado dalgúns 
sufixos derivativos e alterativos. 

Diferencia palabras simples, derivadas, 
compostas e parasintéticas, e forma familias 
léxicas. 

Coñece a situación do galego na Idade Media 
e identifica algunhas das súas características 
lingüísticas. 

 
Coñece a orixe e o corpus da literatura 
galego-portuguesa medieval. 

 
Lectura e comentario de cantigas de 
amigo  

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 

 
Identifica, comenta e crea cantigas de amigo. 

Exposición oral: comentario de 
cantigas de amigo. 

 
Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3: Santo André . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos:  O texto descritivo.  Lingua: VOCABULARIO: Emocións e sentimentos. ORTOGRAFÍA: Signos de puntuación (1): punto, coma e punto e coma. GRAMÁTICA: 
O substantivo. LINGUA E SOCIEDADE: O plurilingüismo. Literatura: A cantiga de amor. COMENTARIO DE TEXTO: Cantiga «Vi eu donas, senhor, em cas d’el-rei», de Xoán Airas 
de Santiago. OBRADOIRO DE LITERATURA: A descrición literaria. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Le con fluidez e atención un texto e identifica as 
características do texto descritivo. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «Santo 

André». Comentamos a imaxe en gran grupo. En grupos de catro, 
localizamos o santuario na Rede, buscamos máis información e 
expoñemos os contidos en clase. 

 Lemos e escoitamos o texto da lectura e realizamos as actividades do 
comentario do libro do alumnado. 

 Definimos que é unha descrición, identificamos os distintos tipos e 
recoñecemos nun texto os recursos lingüísticos e expresivos que lle son 
propios.  

 Realizamos un exercicio de redacción, a descrición, cunhas pautas. 
 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas emocións e os 

sentimentos, realizando as actividades proposta polo libro do alumnado. 
 Repasamos e practicamos as regras de uso do punto, a coma e o punto 

e coma, con actividades do libro do alumnado e un ditado. 
  Categorizamos e clasificamos os substantivos e practicamos a 

formación do feminino e do plural.. Completamos coas actividades do 
libro do alumnado.  

 Entendemos o concepto de plurilingüismo como unha realidade de 
carácter universal, a través da lectura atenta, explicación e actividades 
do libro do alumnado.  

 Aprendemos as principais características das cantigas de amor e 
comentámolas,  lendo atentamente, explicando, realizando mapa 
conceptual e comentando textos do libro do alumnado. Realizamos 
audicións musicais na páxina web http:// sondepoetas.blogspot.com. 

 Lemos atentamente a información teórica e realizamos mapas 
conceptuais. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 
dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 3º. 

 
Observación e anotación no 
caderno do profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Escribe textos descritivos.    Conversa inicial antes da 
presentación de novos 
contidos para descubrir o 
que sabe o alumnado e 
detectar as posibles  
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo 
realizado na casa e na 
clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla 
os principais contidos 
traballados. 

 Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  
do ditado. 

Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico das emocións e os 
sentimentos. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto.  

Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
 

 
Aplica correctamente o punto, a coma e o punto 
e coma. 

Identifica substantivos morfolóxica e 
sintácticamente e clasifícaos segundo o seu 
significado e segundo a súa estrutura. 

Identifica substantivos femininos e masculinos e 
forma o feminino de substantivos dados. 

 
Forma o plural de substantivos simples e 
compostos. 

Comprende o concepto de plurilingüismo e 
enténdeo como unha realidade de carácter 
universal. 

 
Lectura e comentario de 
distintos textos  
 
Exposición oral: comentario de 
cantigas de amor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto 

Identifica e comenta cantigas de amor. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 4: Vigo mira ao mar . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto dialogado. Lingua: VOCABULARIO: O Universo. ORTOGRAFÍA: Signos de puntuación (2): dous puntos, puntos suspensivos, raia. GRAMÁTICA: O 
adxectivo. LINGUA E SOCIEDADE: Bilingüismo, diglosia e normalización lingüística.  Literatura: As cantigas de escarnio. Os xéneros menores. COMENTARIO DE TEXTO: 

Cantiga «Quem a sesta quiser dormir», de Pero da Ponte.. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le un texto e coméntao analizando as 
características lingüísticas e as marcas gráficas 
dun texto dialogado. 

 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «Vigo 
mira ao mar». Comentamos e describimos en gran grupo a imaxe da 
ría de Vigo e as actividades propostas no libro do alumnado. 
Buscamos máis información sobre centros oceanográficos e as 
actividades que desenvolven. 

  Lemos e escoitamos o texto da lectura, realizamos as actividades do 
comentario.  

 Definimos que é un texto dialogado, identificamos as súas 
características e diferenciamos entre estilo directo e indirecto, a través 
de exercicios de reescritura, reelaboración, ampliación e redacción de 
textos. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado co universo, coa 
realización das actividades do libro do alumnado. 

 Repasamos e practicamos as regras de uso dos dous puntos, os 
puntos suspensivos e a raia, con actividades do libro do alumnado e 
un ditado. 

 Categorizamos e clasificamos os adxectivos. Lemos atentamente a 
información teórica e realizamos mapa conceptual. Completamos coas 
actividades do libro do alumnado.  

 Diferenciamos entre bilingüismo e diglosia e explicamos a importancia 
de adoptar medidas de normalización dunha lingua, , a través da 
lectura atenta e da explicación. 

 Aprendemos as principais características das cantigas de escarnio e 
maldicir e das composicións que se consideran xéneros menores, 
lendo atentamente, explicando e comentando textos do libro do 
alumnado. 

 Lemos atentamente a información teórica e realizamos mapas 
conceptuais. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 
dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 
3º. 

 
Observación e anotación no 
caderno do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico do universo. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos 
contidos para descubrir o que 
sabe o alumnado e detectar 
as posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos 
traballados 

 Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  do 
ditado. 

 
Aplica correctamente os dous puntos, os puntos 
suspensivos e a raia. 
 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Identifica e clasifica adxectivos. 

 
Aplica as normas de concordancia do adxectivo, 
escribindo femininos e plurais doutros dados. 
 

Diferencia os graos do adxectivo e aplica 
correctamente as partículas comparativas 

 
Diferencia entre bilingüismo e diglosia e 
recoñece a importancia de normalizar o uso 
dunha lingua. 

 
Recoñece as características propias da cantiga 
de escarnio e maldicir e comenta un texto 
representativo do xénero. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
 
Exposición oral: comentario de 
cantigas de escarnio e maldicir.. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto Identifica e caracteriza algunhas composicións 

consideradas como xéneros menores.   
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5: O curro de Sabucedo . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: A banda deseñada. Lingua: VOCABULARIO: As artes. ORTOGRAFÍA: Maiúsculas e minúsculas. GRAMÁTICA: Os determinantes (1): o artigo e os 
demostrativos. LINGUA E SOCIEDADE: As linguas da Península Ibérica. Literatura: As Cantigas de Santa María. A prosa medieval. COMENTARIO DE TEXTO: Cantiga de Santa 
María. OBRADOIRO DE LITERATURA: Creación dun cómic. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un cómic e identifica 
os códigos lingüístico e iconográfico 
empregados. 

 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «O 
curro de Sabucedo». Comentamos a imaxe en gran grupo. 
Respondemos as preguntas do libro do alumnado oralmente. Vemos 
o documental Rapa das bestas e comentámolo en gran grupo. 

 Lemos e escoitamos o cómic («Ardalén») e realizamos as 
actividades do comentario. 

 Definimos a banda deseñada e aprendemos as principais 
características da linguaxe do cómic. Creamos un cómic. 

 Ampliamos e aplicamos o léxico relacionado coas artes, realizando 
as actividades do libro do alumnado. 

 Repasamos e practicamos as regras de uso das maiúsculas, con 
actividades do libro do alumnado. 

 Realizamos un ditado. 
 Lembramos a función dos determinantes e o uso dos artigos e dos 

demostrativos. Resolvemos as actividades propostas no libro do 
alumnado. 

 Coñecemos a situación social e legal das linguas da Península 
Ibérica, coa lectura atenta e elaboración dun mapa conceptual. 

 Aprendemos as principais características das Cantigas de Santa 
María e da prosa medieval.. Lemos e comentamos distintos textos  
do libro do alumnado. Realizamos audicións musicais na páxina web 
http://sondepoetas.blogspot.com. 

 Lemos atentamente a información teórica e realizamos mapas 
conceptuais. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 
e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 
3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Crea un cómic a partir dunhas pautas dadas. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 Revisión e cualificación do 
exercicio de redacción e  do 
ditado. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico das artes. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Utiliza correctamente as maiúsculas e as 
minúsculas. 

 
Identifica os determinantes e sabe cal é a súa 
función. 

Identifica e aplica os artigos e as súas 
contraccións. 

 
Identifica e aplica os demostrativos e as súas 
contraccións. 

 
Identifica as linguas da Península Ibérica e sabe 
cal é o seu status oficial. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos. 
 
Exposición oral: comentario dunha 
cantiga. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto 

 
 Identifica e comenta Cantigas de Santa María 

Coñece algunhas obras da literatura galega 
medieval en prosa. 

http://sondepoetas.blogspot.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: Entroido de Laza . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto poético. Lingua: VOCABULARIO: Topónimos e xentilicios. ORTOGRAFÍA: Procedementos de redución de palabras (abreviaturas, símbolos, siglas e 
acrónimos). GRAMÁTICA: Os determinantes (2): os posesivos, os numerais, os indefinidos e os interrogativos e exclamativos. LINGUA E SOCIEDADE: O galego medio.  
Literatura: A literatura dos séculos XV a XVIII. COMENTARIO DE TEXTO: «Pranto da Frouseira».  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un poema e identifica 
as características que lle son propias. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto 

«Entroido de Laza». Comentamos a imaxe en gran grupo.  
Respondemos as preguntas. 

 Investigamos acerca das máscaras do Entroido ourensán. 
 Lemos e escoitamos o poema («Eu en ti»). Realizamos as 

actividades do comentario.  
 Aprendemos as principais características dos textos poéticos e da 

súa particular linguaxe. Explicamos e realizamos un mapa 
conceptual. 

 Aprendemos e utilizamos os topónimos e os xentilicios, realizando as 
actividades do libro do alumnado. 

 Aprendemos e practicamos os procedementos de redución de 

palabras.Realizamos un ditado. 
 Organizamos un recital poético, para celebrar o día de Rosalía de 

Castro ou o Día da Poesía. 
 Aprendemos a forma, a función e o significado dos posesivos, 

numerais, indefinidos, interrogativos e exclamativos. Lemos 
atentamente a información teórica. Explicamos e realizamos un 
mapa conceptual. Reforzamos os contidos coa realización das 
actividades do libro do alumnado. 

 Coñecemos a situación do galego entre os séculos XV e XVIII, coa 
lectua atenta, explicación e realización dun mapa conceptual. 

 Coñecemos a situación da literatura galega nos chamados «Séculos 
Escuros», así como algunhas mostras literarias conservadas e as 
principais figuras dese período. Lemos atentamente a información 
teórica e elaboramos un mapa conceptual. Lemos e comentamos 
distintos textos da época. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 
e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 
3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Identifica e analiza topónimos e clasifícaos 
segundo a súa orixe. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

 Revisión e cualificación do 
exercicio do ditado. 

 
 

 
Relaciona topónimos dados cos xentilicios 
correspondentes. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Exercicios de ditado: 1 pto 

 
Recoñece e interpreta abreviaturas, símbolos, 
siglas e acrónimos. 
 

 
 Identifica e aplica os posesivos, os numerais,  
os indefinidos, os interrogativos e  os 
exclamativos; na función de determinante e na 
pronominal. 
 

 
Coñece cal era a situación e o status do galego 
entre os séculos XV e XVIII. 

 
Coñece a situación da literatura galega nos 
chamados «Séculos Escuros» e coñece 
algunhas mostras literarias conservadas, así 
como as principais figuras dese período. 
 
 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
 
Exposición oral: presentacións sobre 
o entroido ourensán. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 7: Cova de Eirós. Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto dramático ou teatral. Lingua: VOCABULARIO: Espeleoloxía e outros deportes. ORTOGRAFÍA: Uso de b e v. GRAMÁTICA: O pronome persoal. 
LINGUA E SOCIEDADE: O galego no século XIX. Literatura: A literatura do século XIX. COMENTARIO DE TEXTO: «A Galicia», poema de Francisco Añón. OBRADOIRO DE 
LITERATURA: Creación e dramatización dun texto teatral. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Le con fluidez e atención un texto dramático e 
recoñece nel as características propias do 
xénero e clasifícao atendendo aos subxéneros 
teatrais. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e lemos o texto «Cova 

de Eirós». Comentamos a imaxe en gran grupo. Respondemos as 
preguntas correspondentes oralmente. 

  Investigamos acerca das covas naturais de Galicia. 
 Lemos e escoitamos a lectura («Ave, César») e realizamos as 

actividades do comentario. 
 Aprendemos as principais características dos textos dramáticos e da 

súa particular linguaxe, mediante a lectura atenta, explicación, mapa 
conceptual dos contidos do libro de texto. Ademais, segundo as 
pautas do obradoiro de literatura  creamos  e recreamos textos 
teatrais. 

 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado coa espeleoloxía 
e outros deportes a través dos exercicios do libro do alumnado. 

 Repasamos e practicamos a escrita correcta de palabras con b e con 
v, coas actividades do libro do alumnado e realizamos un ditado. 

 Repasamos o pronome persoal e profundamos no uso das formas 
tónicas e átonas, coa lectura atenta dos contidos e sobre todo con 
exercicios do libro do alumnado. 

 Coñecemos a situación do galego no século XIX, lendo atentamente 
a información teória e realizando mapa conceptual da mesma. 

 Coñecemos a situación da literatura galega no século XIX, así como 
a obra dalgúns dos principais precursores do Rexurdimento, lendo a 
información teória, realizando mapa conceptual e sobre todo lectura 
e comentario de textos literarios da época. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais 
e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Caderno de Ortografía e de Morfoloxía 
3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Crea e representa un texto teatral.  Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico da espeleoloxía e outros 
deportes. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

Emprega correctamente as grafías b e v. 
 

Identifica os pronomes persoais e discrimina 
entre tónicos e átonos 
 

Coñece as distintas formas tónicas, recoñece a 
súa función e aplícaas correctamente en 
diferentes contextos. 

Coñece as formas átonas do pronome persoal e 
as súas contraccións, recoñece a súa función e 
colócaas de maneira adecuada. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

Coñece a situación da lingua galega no século 
XIX e recoñece os trazos propios da ortografía 
decimonónica. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
 
Exposición oral: dramatización dun 
texto teatral   

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto. 

Comenta a situación da literatura galega no 
século XIX e coñece os precursores do 
Rexurdimento. 

Sabe que foi o Rexurdimento e recoñece os 
seus autores máis emblemáticos, ademais 
dalgúns outros secundarios. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 8: Ribeira Sacra . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de texto: O texto expositivo. Lingua: VOCABULARIO: A paisaxe natural. ORTOGRAFÍA: Uso do h e da diérese. GRAMÁTICA: O verbo. Literatura: Rosalía de Castro. 
COMENTARIO DE TEXTO: «Adiós, ríos, adiós fontes», poema de Cantares gallegos. OBRADOIRO DE LITERATURA: O recitado. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto expositivo e 
coméntao atendendo ás súas características 
propias. 

 
 Observamos  e comentamos a imaxe da dobre páxina inicial.   
 Lemos  e comentamos oralmente o texto «Ribeira Sacra», 

achegando experiencias persoais, curiosidades, información... 
 Lemos e escoitamos a lectura («Os petróglifos»)  e realizamos as 

actividades do comentario. 
 Aprendemos as características do texto expositivo, a través da 

lectura, explicación e realización dun mapa conceptual, dos 
contidos do libro de texto. 

 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado coa paisaxe 
natural, coa realización das actividades correspondentes. 

 Repasamos e practicamos a escrita correcta de palabras con h e 
sen h, así como o uso da diérese, con actividades do libro do 
alumnado e co ditado. 

 Practicamos a análise morfolóxica dos verbos e conxugamos 
verbos regulares e irregulares. Lemos atentamente a información 
teórica. Consultamos os modelos de conxugación no Apéndice. 
Realizamos as actividades do libro do alumnado e xogamos cun 
Bingo de verbos, preparado pola profesora. 

 Coñecemos a obra de Rosalía de Castro e a súa relevancia na 
literatura galega. Lemos atentamente a información teórica e 
realizamos un mapa conceptual da mesma. Lemos, recitamos, 
comentamos os poemas máis representativos da autora. Tamén 
realizamos audicións musicais de Amancio Prada, Astarot, ... na 
páxina web http://sondepoetas.blogspot.com. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de 
Morfoloxía 3º. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico da paisaxe natural. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Escribe correctamente palabras con e sen h. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece o uso da diérese e utilízaa correctamente. 
 

 
Analiza o lexema e as desinencias dunha forma 
verbal e indica os valores que estas achegan. 
 

 
Coñece e utiliza correctamente as formas verbais 
dos verbos regulares e con alternancia vocálica. 

 
Coñece e utiliza correctamente as formas verbais 
dos verbos irregulares. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Coñece a contribución de Rosalía de Castro á 
vida cultural e literaria galega e comenta algúns 
dos seus poemas. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
 
Exposición oral: texto expositivo 
sobre Rosalía de Castro e 
comentario dun poema. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral: 1 pto  

Recita poemas seguindo unhas pautas dadas. 

http://sondepoetas.blogspot.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 9: Os Maios . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto argumentativo. Lingua: VOCABULARIO: A xustiza e as leis. ORTOGRAFÍA: Uso de s ou x. Senón e se non. GRAMÁTICA: Formas nominais e 
perífrases verbais. Literatura: Curros Enríquez. COMENTARIO DE TEXTO: «Na chegada a Ourense da primeira locomotora».  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención textos argumentativos 
e coméntaos atendendo ás súas características 
propias. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial. 
 Lemos  e comentamos oralmente o texto «Os Maios», achegando 

experiencias persoais, curiosidades... 
 Lemos e escoitamos os textos que serven como lectura e 

realizamos as actividades do comentario. 
 Aprendemos as principais características dos textos 

argumentativos, a través da lectura, explicación e realización dun 
mapa conceptual dos contidos do libro de texto. 

 Redacción dun texto argumentativo. 
 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado coa xustiza e 

as leis, coas actividades do libro do alumnado. 
 Repasamos e practicamos a escrita correcta de palabras con s e 

con x, así como o uso de senón e se non, coas actividades do libro 
do alumnado e cun ditado. 

 Identificamos as formas nominais dos verbos, aprendemos o uso 
do infinitivo conxugado e coñecemos as perífrases verbais; 
realizando as actividades do libro do alumnado e explicando os 
contidos teóricos. 

 Coñecemos a obra de Curros Enríquez e a súa relevancia na 
literatura galega, lendo atentamente a información do libro do 
alumnado, realizando mapa conceptual, lendo e comentando 
textos do autor. Tamén realizamos audicións da páxina web 
http://sondepoetas.blogspot.com. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de 
Morfoloxía 3º. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico da xustiza e as leis. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as posibles  
dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do profesor 
do traballo realizado na casa e 
na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Escribe correctamente palabras con s e con x. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Diferencia e usa correctamente o par homófono 
senón/se non. 
 

 
Identifica e analiza as formas nominais dos 
verbos. 
 

 
Utiliza correctamente o infinitivo conxugado. 

 
Identifica e utiliza correctamente as perífrases 
verbais e sabe clasificalas segundo o valor que 
acheguen. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Coñece a contribución de Curros Enríquez á 
cultura e á literatura. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
Exposición oral: Comentario de 
poemas de Curros. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral:1 pto. 

http://sondepoetas.blogspot.com/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 10: Dolmen de Dombate. Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto periodístico: xéneros. Lingua: VOCABULARIO: A ecoloxía. ORTOGRAFÍA: Palabras con l e con ll. Palabras con n e con ñ. GRAMÁTICA: O adverbio e 
as locucións adverbiais. LINGUA E SOCIEDADE: Interferencias lingüísticas. Literatura: Eduardo Pondal. COMENTARIO DE TEXTO: «Os pinos», poema que se escolleu como 
himno de Galicia. OBRADOIRO DE LITERATURA: Unha entrevista. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Le con fluidez e atención un texto 
periodístico e coméntao seguindo uns 
criterios dados. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e comentámola en gran 

grupo.  
 Lemos o texto e comentámolo, achegando experiencias persoais, 

curiosidades, información... Respondemos oralmente as preguntas. 
 Lemos e escoitamos a lectura («O Sorriso de Daniel») e realizamos as 

actividades do comentario. 
 Aprendemos a función da prensa e os principais xéneros periodísticos, 

coa lectura atenta da información teória e a elaboración dunha entrevista 
a un personaxe famoso que eles escollan, cunha previa busca de 
información. 

 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado coa ecoloxía, 
realizando as actividades correspondentes. 

 Repasamos e practicamos a escrita correcta de palabras con l e con ll, 
con n e con ñ, a través das actividade do libro do alumnado e cun ditado. 

 Identificamos o adverbio e as locucións adverbiais, así como a súa 
clasificación, lemos atentamente a información teórica, consultamos as 
táboas de adverbios e locucións adverbiais no Apéndice e realizamos as 
actividades do libro de texto. 

 Identificamos e clasificamos castelanismos, coa lectura atenta dos 
contidos teóricos e realizando as actividades correspondentes. 

 Coñecemos a obra de Eduardo Pondal e a súa relevancia na literatura 
galega, lendo atentamente a información do libro do alumnado, 
realizando mapa conceptual, lendo e comentando textos do autor. Tamén 
realizamos audicións da páxina web http://sondepoetas.blogspot.com. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos dixitais e 
dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de Morfoloxía 3º. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece as funcións da prensa e identifica 
os xéneros periodísticos 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Elabora unha entrevista, de acordo cunhas 
pautas dadas. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que 
conforma o campo semántico da ecoloxía. 

 
Escribe correctamente palabras con l e con 
ll. 

 
Escribe correctamente palabras con n e con 
ñ. 

 
Identifica, clasifica e analiza adverbios e 
locucións adverbiais. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos  
 
Exposición oral: comentario de 
textos de Pondal 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral:1 pto. 

 
Coñece as principais contribucións de 
Eduardo Pondal á literatura galega. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: Téxtil galego  . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto periodístico: a noticia. Lingua: VOCABULARIO: A prensa. ORTOGRAFÍA: Grupos consonánticos. Por que, porque e porqué. GRAMÁTICA: 
Preposicións e locucións preposicionais. LINGUA E SOCIEDADE: A lingua e as súas variedades. Literatura: A narrativa do século XIX. COMENTARIO DE TEXTO: Catecismo do 

labrego, de Valentín Lamas Carvajal.  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Analiza unha noticia e identifica a súa estrutura 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial  e comentámola en 

gran grupo. 
 Lemos o texto, comentámolo, achegando experiencias persoais, 

curiosidades, información, dúbidas... e respondemos as preguntas 
oralmente. 

 Lemos e escoitamos a lectura («Voceiros da paz») e realizamos as 
actividades do comentario.  

 Aprendemos as principais características da noticia, a través da 
imformación teórica, das características analizadas no texto e da 
creación dunha noticia partindo dunha imaxe proporcionada ao 
alumnado. 

 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado coa prensa, 
coa realización das actividades do libro do alumnado. 

 Repasamos e practicamos a escrita correcta de palabras que 
conteñen grupos consonánticos cultos, así como a diferenza entre 
por que, porque e porqué, a través das actividades do libro de texto 
e a posta en práctica no exercicio de redacción xa proposto. 
Tamén realizamos un ditado. 

 Aprendemos e practicamos as principais preposicións e locucións 
preposicionais, coa lectura atenta da información teórica e a 
realización das actividades do libro do alumnado. 

 Coñecemos a narrativa galega no século XIX, partindo da lectura 
atenta, explicación e realización dun mapa conceptual dos contidos 
teóricos. Completamos isto coa lectura e comentario de textos. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de 
Morfoloxía 3º. 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico da prensa. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Utiliza correctamente os grupos consonánticos -
cc- e -ct- segundo o contexto no que aparezan. 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Utiliza correctamente os grupos consonánticos bl, 
pl, cl, fl, gl. 

 
Diferencia as palabras por que, porque e porqué 

 
Identifica e utiliza correctamente preposicións e 
locucións preposicionais e identifica a súa función 
na frase 

 
Coñece as variedades internas da lingua e 
identifica as variedades diacrónicas, diatópicas, 
diastráticas e diafásicas. 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Coñece o panorama da narrativa galega no 
século XIX e recoñece algúns dos seus máximos 
representantes. 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 3º ESO 

 
3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 12: Cacharelas de San Xoán . Lingua galega e literatura 3º ESO. Ed. Anaya 
Análise de textos: O texto periodístico: prensa dixital. Lingua: VOCABULARIO: O mundo dixital. ORTOGRAFÍA: Diferenza entre haber e a ver, e entre hai, aí e ai! GRAMÁTICA: 
Conxuncións e interxeccións. Literatura: O teatro do século XIX. COMENTARIO DE TEXTO: fragmento tomado d’A fonte do xuramento, de Francisco María de la Iglesia. 
OBRADOIRO DE LITERATURA: Creación de videopoemas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Recoñece as características propias da prensa 
dixital e coñece algunhas publicacións. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial e comentámola en 

gran grupo.  
 Lemos o texto e comentámolo, achegando experiencias persoais, 

curiosidades, información, plans para as vacacións...Respondemos 
as preguntas oralmente. 

 Lemos e escoitamos a lectura («Información en liña») e realizamos 
as actividades do comentario. 

 Aprendemos as principais características da prensa dixital coa 
lectura atenta dos contidos e do texto  do libro do alumnado. 
Lemos varios xornais en liña: Galicia hoxe, A nosa terra, Vieiros... 

 Aprendemos e utilizamos o vocabulario relacionado co mundo 
dixital, realizando as actividades do libro de texto. 

 Practicamos a escrita de palabras semellantes polo seu son, 
realizando as actividades correspondentes, unha redacción (plans 
para o verán) e un ditado. 

 Aprendemos e practicamos as principais conxuncións, locucións 
conxuntivas e interxeccións, lendo atentamente a información 
teórica e realizando as actividades do libro do alumnado. 

 Coñecemos os principais autores e obras do teatro do século XIX, 
a través da lectura, explicación e realización do mapa conceptual 
dos contidos recollidos no libro de texto; ademais da lectura e 
comentario dos distintos textos propostos. 

 Recopilamos poemas dos autores do Rexurdimento, recitámolos e 
elaboramos vídeopoemas. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades dos Cadernos de Ortografía e de 
Morfoloxía 3º. 

 

 
Observación e anotación no caderno 
do profesor. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 
Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

 
Coñece e aplica o vocabulario que conforma o 
campo semántico do universo dixital. 

 Conversa inicial antes da 
presentación de novos contidos 
para descubrir o que sabe o 
alumnado e detectar as 
posibles  dificultades. 

 Observación sistemática e 
anotación no caderno do 
profesor do traballo realizado 
na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de 
avaliación. 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados 

 
Entende e aplica a diferenza entre haber e a ver, 
e entre hai, aí e ai! 

 
Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica e clasifica conxuncións e locucións 
conxuntivas segundo a función que desempeñen 
dentro da frase ou da oración. 

 
Recoñece e utiliza interxeccións segundo a 
situación comunicativa. 

Coñece a situación do xénero teatral galego no 
século XIX e identifica algúns autores e obras 
representativos 

 
 
 
Crea videopoemas a partir dunhas ideas e pautas 
dadas. 
 

 
Revisión e cualificación do exercicio 
de redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e ditado: 1 
pto 

 
Lectura e comentario de distintos 
textos. 
Exposición oral: videopoemas dos 
autores do Rexurdimento. 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto 
 
Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 1: O Pindo.Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: Formas de ser. ORTOGRAFÍA: Repaso de acentuación. ESTUDO DA LINGUA: Fonética. LINGUA E SOCIEDADE: O galego no primeiro terzo do século XX.  
OBRADOIRO: Traballo monográfico. LITERATURA: A literatura das Irmandades.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos narrativos. 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Repasamos e practicamos as regras de acentuación con 
actividade do libro de texto e do caderno de ortografía. 

 Realizamos actividades de fonética prestando atención 
especialmente  aos fonemas característicos da lingua galega: e 
e o semiabertos e semipechados, n velar. 

 Consultamos na Rede o Dicionario de pronuncia da lingua 
galega. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
lingua e da literatura. 

 Lemos e comentamos textos poéticos de R. Cabanillas. 
Escoitamos versións musicadas dalgún deses textos. 

 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega. 
(VIII) 

 Buscamos información na Rede acerca doutros espazos 
naturais de interese e realizamos un traballo monográfico 
segundo os pasos marcados. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades no Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coas formas de ser. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Aplica correctamente as regras de acentuación. Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Coñece o sistema fonolóxico e a fonética do 
galego. 

Coñece e describe os acontecementos máis 
relevantes de historia social da lingua galega no 
primeiro terzo do século XX. 

Coñece o panoramoa literario a comezos do 
século XX. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece  as principais características da obra de 
Ramón Cabanillas 

Lectura e comentario de distintos textos. 

 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 Crea un traballo monográfico, en soporte impreso 
ou dixital, seguindo os pasos dados. 

Exposición oral: traballo monográfico 
sobre espazos naturais. 

Exposición oral:1 pto. 



 Programación Didáctica Lingua e literatura galega. Curso 2017-18 

CPI Tomás Terrón Mendaña. Carballeda de Valdeorras  

100 
 

LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 2: O ouro do Sil . Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: O tempo cronolóxico. GRAMÁTICA: Repaso do xénero. LINGUA E SOCIEDADE: Variedades da lingua. Variedades xeográficas. OBRADOIRO: Comentario 
crítico. LITERATURA: O grupo Nós. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos narrativos. 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades de repaso do xénero do libro de texto, 
caderno de morfoloxía e actividades interactivas. 

 Realizamos actividades da páxina web: www.ogalegoeu.org.  
 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 

achega o libro do alumno. 
 Escoitamos textos dialectais na web do Arquivo Sonoro do 

Consello da Cultura Galega. 
 Identificamos as características dialectais deses texto e 

localizámolas nun mapa de Galicia. 
 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 

literatura. 
 Realizamos actividades de repaso do xénero do libro de texto, 

caderno de morfoloxía e actividades interactivas Vicente Risco 
e Ramón Otero Pedrayo. 

 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega. (IX) 
 Realizamos un comentario crítico dunha viñetas dadas. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co tempo cronolóxico. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica o xénero dos nomes, forma o feminino e 
establece a correcta concordancia co adxectivo. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Coñece as variedades internas da lingua. 

Identifica os principais trazos da distintas zonas 
dialectais galegas. 

Coñece e valora as achegas do Grupo Nós á 
cultura galega e ao ámbito literario. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece  as principais características da obra de 
Vicente Risco. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece as principais características da obra de 
Ramón Otero Pedrayo. 

Elabora un comentario crítico dun texto seguindo 
uns pasos dados. 

Exposición oral: comentario crítico Exposición oral:1 pto. 

 

http://www.ogalegoeu.org/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 3: As termas de Ourense. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: Medos e arrepíos. GRAMÁTICA: Repaso do número. ESTUDO DA LINGUA:  A frase. LINGUA E SOCIEDADE: Variedades socioculturais e diastráticas. 
OBRADOIRO: Os microrrelatos. LITERATURA: Castelao. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos narrativos. 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades de repaso do número do libro de texto, 
caderno de morfoloxía e actividades interactivas 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Analizamos  e clasificamos frases. Distinguimos entre frase, 
oración e enunciado. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
literatura. 

 Lemos e comentamos textos de Castelao, especialmente da 
obra Cousas, para realizar actividade de expresión oral e 
comentar cada alumno un texto diferente. 

 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega. (X) 
 Lemos micro relatos do blog: A fonte do Cervo. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co medo. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica o número nos substantivo e adxectivos, 
forma o plural e establece a correcta 
concordancia. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

Diferencia entre frase e oración. 

Recoñece a estrutura sintáctica da frase e 
identifica os tipos de frases. 

Coñece e identifica as variedades socioculturais 
da lingua. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 
 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece e valora as achegas de Castelao á 
cultura galega, en concreto, ao ámbito literario. 

 

Lectura e comentario de distintos textos. 

 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece as principais características da obra de 
Castelao. 

Exposición oral: análise dun relato de 
Cousas, Castelao. 

Exposición oral: 1 pto. 

Crea microrrelatos seguindo uns pasos e uns 
modelos. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 4: Festival da Luz. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: Arquitectura e urbanismo. ORTOGRAFÍA: Repaso do uso correcto de  b e v. ESTUDO DA LINGUA: A oración. Suxeito e predicado. LINGUA E SOCIEDADE: 
Variedades situacionais ou diafásicas.. OBRADOIRO: Os caligramas. LITERATURA: Literatura de vangarda. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos narrativos. 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Practicamos o uso do b e v con actividades do libro do alumno, 
interactivas e se fose preciso na web: www.ogalegoeu.org. 

 Realizamos actividades do libro de texto para identificar suxeito 
e predicado e clasificar as oracións. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
literatura. 

 Lemos e comentamos textos de: Amado Carballo, Cunqueiro,  
Manuel Antonio e Rafael Dieste. Escoitamos versións 
musicadas dalgún deses textos 

 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega (XI) 
 Creamos caligramas, coa axuda de aplicacións informáticas: 

CSSWARP e TAGXEDO. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado coa arquitectura e co urbanismo. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Escribe correctamente palabras con b e con v. Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Recoñece e diferencia o suxeito e o predicado. 

Clasifica oracións segundo a natureza do 
predicado e o seu significado. 

Coñece as variedades diafásicas da lingua e 
identifica a variedade estándar. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece a poesía de vangarda en Galicia; as 
principais escolas e autores máis relevantes. 

Lectura e comentario de distintos textos. 

 

 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 Coñece a obra narrativa e teatral de Rafael 
Dieste. 

Crea caligramas seguindo uns paso e un modelso 
dados 

 

http://www.ogalegoeu.org/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 5: P país dos ríos. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: O tempo metereolóxico. GRAMÁTICA: Repaso do pronome persoal. ESTUDO DA LINGUA: Complementos do verbo. LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega 
na posguerra. OBRADOIRO: O currículo. LITERATURA: A literatura do exilio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos prescritivos. 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto prescritivo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades de repaso do pronome persoal, 
facendo fincapé na colocación. 

 Reforzamos o uso do pronome persoal na web: 
www.ogalego.eu.org. 

 Realizamos actividades do libro de texto para distinguir as 
distintas funcións sintácticas dos complementos do verbo: CD, 
CI, CC, CPVO, SUPLEM, ATRIB e CAG. 

 Lemos atentamente e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
lingua e da literatura. 

 Lemos e comentamos textos de: Luís Seoane e Blanco Amor. 
 Creamos currículos en papel e na rede. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co tempo metereolóxico. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica e clasifica os pronomes persoais. Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Substitúe frasesnominais por pronomes  e coloca 
axeitadamente o pronome átono. 

Identifica e coñece as unidades que desempeñan 
as funcións de complementos do verbo: CD, CI, 
CC, CPVO, SUPLEM, ATRIB e CAG. 

Coñece o panorama social e político dos anos da 
posguerra para entender o proceso de 
desgaleguización. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece os autores máis representativos da 
literatura do exilio, así como as súas obras máis 
importantes. 

Lectura e comentario de distintos textos. 

 

 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 

Crea currículos, en formato impreso ou dixital, 
seguindo uns pasos e uns modelos dados. 

 

http://www.ogalego.eu.org/
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 6: Xeoparques. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: Viaxes e turismo. ORTOGRAFÍA: Repaso do uso do h. GRAMÁTICA: Repaso do verbo: Paradigma verbal. LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega a partir de 
1975.  OBRADOIRO: O blog. LITERATURA: Narrativa de posguerra: Cunqueiro, Fole e Neira Vilas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos xornalísticos de 
opinión. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente os textos xornalísticos de 
opinión, aclarando posibles dúbidas. Realizamos as 
actividades do comentario da lectura do libro do alumno. 

 Explicamos as características principais dos xéneros de 
opinión. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario.  

 Realizamos actividades ortográficas e gramaticais do libro do 
alumno. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
lingua e da literatura. 

 Lemos e comentamos textos de:Cunqueiro, Fole e Neira Vilas. 
 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega. (XI) 
 Creamos un blog. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Recoñece, explica e usa un léxico amplo 

relacionado coas viaxes e co turismo. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Utiliza correctamente o h. Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Analiza morfolóxicamente e analiza os verbos. 

Coñece os acontecementos máis importantes no 
desenvolvemento do galego desde 1975 ata fins 
do século XX. 

Coñece e valora a narrativa da posguerra. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece as características das principais obras de 
Cunqueiro, Fole e Neira Vilas. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Crea un blog seguindo un modelo e tendo en 
conta certas indicacións. 

Exposición oral: Comentario e análise de 
relatos de Cunqueiro e Fole. 

Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 7: Encaixes de Camariñas. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: A xustiza e as leis. GRAMÁTICA:  Perífrases verbais e infinitivo conxugado. ESTUDO DA LINGUA: As oracións compostas coordinadas. LINGUA E 
SOCIEDADE: A lusofonía. OBRADOIRO: A instancia. LITERATURA:Nova Narrativa Galega. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos xornalísticos de 
opinión. Texto argumentativo 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto argumentativo, 
aclarando posibles dúbidas. Realizamos as actividades do 
comentario da lectura do libro do alumno. 

 Redactamos un texto argumentativo: a xenofobia. 
 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o  
 dicionario. 
 Realizampos actividades de perífrases verbais e do infinitivo 

conxugado. 
 Realizamos actividades de análise sintáctica para distinguir as 

oracións compostas coordinadas. 
 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 

achega o libro do alumno. 
 Observamos e comentamos o mapa da lusofonía a nivel 

internacional. 
 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 

literatura. 
 Lemos e comentamos textos dos autores da Nova Narrativa 

Galega. 
 Analizamos e redactamos unha instancia. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Recoñece, explica e usa un léxico amplo 

relacionado coa xustiza e as leis 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Utiliza correctamente o infinitivo conxugado. Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 

Utiliza e identifica as perífrases verbais. 

Diferencia a oración simple da composta. 

Recoñece as clases de oracións compostas 
coordinadas. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Sabe que é a lusofonía e identifica o territorio que 
abarca. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Coñece e valora a obra narrativa dos autores 
representativos da Nova Narrativa Galega. 

Crea unha instancia seguindo os modelos dados 
e con certas indicacións. 

Exposición oral: comentario e análise de 
Ferrín e Casares. 

Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

2ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 8: Percebeiros. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: Tempo de lecer. ORTOGRAFÍA: Repaso dalgunhas terminacións. ESTUDO DA LINGUA: Oracións compostas subordinadas. LINGUA E SOCIEDADE: Os 
prexuízos lingüísticos. OBRADOIRO: O folleto, o díptico e o tríptico. LITERATURA:Poesía de posguerra: Celso Emilio Ferreiro, Xosé Mª Díaz Castro, Luz Pozo e María Mariño. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos publicitarios. 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto publicitario, 
aclarando posibles dúbidas. Realizamos as actividades do 
comentario da lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades do libro de texto das terminacións: nte/-
mento; -za/-cia, -zo/-cio,-zón/-ción. 

 Realizamos actividades de análise sintáctica para distinguir as 
oracións compostas subordinadas. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Lemos  e comentamos textos selecionados da obra: Made in 
Galiza de Sechu Sende, como mostra dos prexuízos 
lingüísticos. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
literatura. 

 Lemos e comentamos textos poéticos de Celso Emilio Ferreiro, 
Xosé Mª Díaz Castro, Luz Pozo e María Mariño. Escoitamos 
versións musicadas dalgún deses textos. 

 Organizamos un recital poético, para celebrar  o Día da Poesía. 
 Vemos un vídeo en youtube: Falamos de literatura galega. (XII 
 Redactamos trípticos. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñece, explica e usa un léxico amplo 
relacionado co tempo de lecer. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Utiliza correctamente algunhas terminacións: -
nte/-mento; -za/-cia, -zo/-cio,-zón/-ción. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Recoñece as clases de oracións compostas 
subordinadas. 

Identifica os prexuízos lingüísticos. 

Valora e argumenta como afectan os prexuízos 
lingüísticos  no proceso de normalización da 
lingua galega. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Coñece e valora os principais poetas da poesía 
galega de posguerra. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

 Le, comprende e analiza os textoa poéticos da 
posguerra. 

Coñece as características dos folletos, os dípticos  
e os trípticos. 

Crea un trípticos segundo as pautas dadas. Exposición oral: análise de textos poéticos Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 9: Festival de Cans. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO:O cine: LINGUA E SOCIEDADE: A lingua galega hoxe. OBRADOIRO: Haikus. LITERATURA: Poesía de posguerra: Xeración das Festas Minervais.. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza un guión 
cinemetográfico. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o guión cinemetográfico, 
aclarando posibles dúbidas. Realizamos as actividades do 
comentario da lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Continuamos coa lectura e comentario de  textos selecionados 
da obra: Made in Galiza de Sechu Sende, como mostra do uso 
da lingua galega en distintos ámbitos. 

 Observamos e comentamos gráficos relacionados co uso da 
lingua galega. 

 Lemos atentamente e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos de historia da 
literatura. 

 Lemos e comentamos textos poéticos dos autores da Xeración 
das Festas Minervais. 

 Consultamos diversas páxinas web para achegarnos á obra 
poética de Uxío Novoneyra. 

 Elaboramos “haikus” tendo en conta as súas características e 
as pautas dadas para a súa creación. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Recoñece, explica e usa un léxico amplo 

relacionado co cine. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Coñece o estado do galego na actualidade, no 
referente ao seu uso e á competencia dos 
falantes. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 Coñece e valora algúns poetas representativos da 
Xeración da Festas Minervais. 

Le, comprende e analiza poemas dos autores da 
Xeración das Festas Minervais. 

Coñece as características dos “haikus”. 
 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 
 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Crea “haikus” seguindo uns modelos. Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 
 

Exposición oral: análise de textos poéticos 
de Manuel María e Uxío Novoneyra. 

Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 10: Culturgal. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO:A radio e a televisión. REPASO DE MORFOLOXÍA: Revisión e reforzo das perífrases verbais e do infinitivo conxugado. LINGUA E SOCIEDADE: O galego nos 
medios. OBRADOIRO: Guión audiovisual. LITERATURA:A narrativa actual. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza un guión televisivo 
 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o guión televisivo de series 
coñecidas da TVG como Luci, Matalobos ou outras, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades de revisión e  de reforzo da perífrase e 
do infinitivo conxugado, sempre e cando o precise o alumnado. 

 Realizamos mapas conceptuais dos contidos da normalización 
nos medios e de historia da literatura. 

 Vemos e comentamos a película O lapis do carpinteiro, xunto 
cun fragmento da obra  do mesmo nome. 

 Creamos unha curtametraxe coas pautas dadas e cos medios 
dos que dispoñemos. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. 

Recoñecer, explicar e usar un léxico amplo 
relacionado coa radio e a televisión. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica e utilizar correctamente as perífrases 
verbais. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Identifica e utilizar correctamente o infinitivo 
conxugado. 

Valora a importancia dos medios de comunicación 
no proceso de normalización da lingua. 

Coñece e valora algúns autores e autoras da 
narrativa actual 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Analiza textos representativos da narrativa actual. 

Crea unha curtametraxe a partir dun guión e 
seguindo unhas pautas dadas. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Exposición oral: curtametraxe con 
contidos normalizadores, creando un 
guión con textos de Sechu Sende da obra 
Made in Galiza. 

Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 11: Tecnópole. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: As novas tecnoloxías. GRAMÁTICA: Repaso de adverbios e preposicións. ESTUDO DA LINGUA: Relacións semánticas. LINGUA E SOCIEDADE: O galego en 
Internet. OBRADOIRO: A presentación multimedia. LITERATURA: Poesía e treato actuais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos literarios e non 
literarios. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto periodístico (opinión) 
aclarando posibles dúbidas. Realizamos as actividades do 
comentario da lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Realizamos actividades de repaso dos adverbios e das 
preposicións. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos mapas conceptuais das relacións semánticas e  da 
literatura. 

 Lemos, escoitamos  e comentamos textos poéticos e teatrais 
de actualidade. 

 Ampliamos información en Internet sobre autores e autoras 
actuais. 

 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 
dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 

 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Recoñece, explica e usa un léxico amplo 

relacionado coas novas tecnoloxías. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Anotación no rexistro de avaliación 
 Proba escrita que recolla os 

principais contidos traballados. 

Identifica e utiliza correctamente os adverbios e 
preposicións. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Recoñece as principais relacións semánticas 
entre palabras. 

Valora a importancia de Internet na normalización 
da lingua galega. 

Coñece e valora algúns autores e autoras da 
poesía e teatro actuais. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Analiza textos representativos da poesía e teatro 
actuais. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Crea unha presentación multimedia seguindo 
unhas pautas dadas. 

Exposición oral: presentación multimedia 
dalgúns autor da literatura actual. 

Exposición oral:1 pto. 
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LINGUA E LITERATURA GALEGA. 4º ESO 

3ª AVALIACIÓN 

UNIDADE 12: Devesa da Rogueira. Lingua galega e literatura 4ª ESO.  Ed. Anaya 

 
VOCABULARIO: As redes sociais. ORTOGRAFÍA: Grupos consonánticos. ESTUDO DA LINGUA: Cambios semánticos. LINGUA E SOCIEDADE: O galego en distintos ámbitos. 
OBRADOIRO: A fotonovela. LITERATURA: Literatura dixital. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE METODOLOXÍA/ ACTIVIDADES/ PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 

Le, comprende e analiza textos literarios e non 
literarios extraídos de Internet. 

 
 Observamos a imaxe da dobre páxina inicial,  escoitamos o 

texto e realizamos oralmente ou por escrito as actividades 
propostas. 

 Lemos e escoitamos atentamente o texto narrativo, aclarando 
posibles dúbidas. Realizamos as actividades do comentario da 
lectura do libro do alumno. 

 Realizamos as actividades do libro do alumno. Utilizamos o 
dicionario. 

 Lemos atentamente  e explicamos a información teórica que 
achega o libro do alumno. 

 Realizamos actividades de repaso dos grupos consonánticos. 
 Realizamos actividades do libro de texto sobre os cambios 

semánticos. 
 Observamos e comentamos gráficos  sobre porcentaxes do 

uso do galego. 
 Realizamos mapas conceptuais dos cambios semánticos e  da 

literatura. 
 Creamos unha fotonovela en gran grupo, utilizando diversos 

medios tecnolóxicos. 
 Realizamos actividades de reforzo e ampliación dos recursos 

dixitais e dos fotocopiables, segundo fosen precisos. 
 Realizamos actividades do Caderno de Ortografía 4º. 
 Realizamos actividades do Caderno de Morfoloxía 4º. 
 Realizamos un ditado. 

 
Observación e anotación no caderno do 
profesor. 

Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Comprensión e expresión oral: 1 
pto. Recoñece, explica e usa un léxico amplo 

relacionado coas redes sociais. 

 
 Conversa inicial antes da 

presentación de novos contidos para 
descubrir o que sabe o alumnado e 
detectar as posible dificultades. 

 Observación sistemática e anotación 
no caderno do profesor do traballo 
realizado na casa e na clase. 

 Con porcentaxes de uso do 
galego.Anotación no rexistro de 
avaliación 

 Proba escrita que recolla os 
principais contidos traballados. 

Utiliza correctamente os grupos consonánticos: -
cc- e –ct-. 

Probas escritas: 6 ptos 

Observación sistemática das 
tarefas da casa: 1 pto. 

 
Recoñece as causas dos cambios 
semánticos.Distingue os diferentes tipos de 
cambios samánticos e identifica os principais 
recursos empregados. 

Analiza o uso do galego en diferentes ámbitos 
sociais. 

Coñece e valora os novos modos de creación 
literaria que achega a tecnoloxía dixital. 

 
Revisión e cualificación do exercicio de 
redacción e  do ditado. 

 
Exercicios de redacción e 
ditado: 1 pto. 

Crea unha telenovela seguindo unha pautas 
dadas. 

Lectura e comentario de distintos textos. 
 
Lectura e comprensión lectora:1 
pto. 

Exposición oral: representación 
dramatizada  da telenovela creada polo 
grupo completo. 

Exposición oral:1 pto. 
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4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
O proceso de ensino-aprendizaxe, nos bloques de contido, segue o 
procedemento da aprendizaxe natural, a partir do que saben e usan os e as 
estudantes ata o que aprenden, reflexionando sobre iso e asumíndoo como 
propio, para poder usalo. A clase convértese no medio idóneo para levar a 
cabo una metodoloxía activa coa que o alumnado resolva problemas, utilizando 
e compartindo información, aprendendo a autoavaliar o proceso que seguiu co 
fin de chegar a ser máis capaz de conducirse autonomamente. 

Os procedementos convértense no elemento vertebrador da área de lingua 
galega e literatura, pois deben levar ao alumnado ao desenvolvemento de 
habilidades na expresión e comprensión oral e escrita en contextos 
significativos, ademais de coñecer, valorar e gozar do feito literario, tendo 
sempre presente que os resultados, en educación, son a longo prazo, e que se 
concretan nunha competencia individual para a aprendizaxe posterior, dentro 
ou fóra das aulas. 

Preténdese potenciar a capacidade de comunicación lingüística do alumnado e 
propiciar a reflexión permanente sobre a linguaxe como medio de 
comunicación, de representación, de regulación da propia actividade e de goce 
estético. 

Para acadar este principio, articúlanse os contidos de todas as unidades en 
torno a cinco grandes bloques: 

Bloque 1: Comunicación oral. Escoitar e falar. 

1. Observación da imaxe inicial da unidade para expresar en gran grupo 
opinións e valoracións da mesma. 

2.  Audicións sobre textos que a continuación se presentan por escrito para 
ser lidos na clase-preténdese modelar a propia lectura en voz alta, axudando 
deste xeito a corrixir a vocalización, entoación, ...-,ou sobre textos que só se 
presentan de forma oral. Con isto preténdese desenvolver a atención e a 
comprensión auditivas. 

3.  Actividades de comprensión e expresión (oral ou escrita): 

- Explicar o sentido do texto. 

- Realizar o resumo. 

-  Comprender a idea xeral e a intención comunicativa do texto. 

- Identificar o tema do texto recoñecendo os enunciados onde aparece 
explícito. 

- Distinguir as ideas principais. 

-  Recoñecer o xeito en que está organizada a información. 

- Extraer informacións concretas do texto. 

- Explicar significados de palabras, frases ou fragmentos do texto. 

- Identificar o tipo de texto e os seus rasgos característicos. 

- Expresar a opinión sobre o tema do texto de forma argumentada. 
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4.- Audicións de textos literarios e de cancións que teñan algún valor 
literario ou sociolingüístico. 

5.- Asistencia a representacións teatrais ou visionado dalgunha película. 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler e escribir 

1. Lecturas en voz alta de textos de diferentes tipos tendo en conta a 
expresividade, fluidez, pronunciación, entoación, velocidade axeitadas,… 

2. Creación de  textos seguindo a tipoloxía ou forma do texto lido ou 
escoitado. Dependendo do texto base, as actividades poden variar: escribir a 
continuación do texto, elaborar un diálogo, redactar unha noticia… 

Para a realización destas actividades poderase utilizar a expresión oral ou 
escrita segundo se estime oportuno. Cando se trate de producir textos orais 
valorarase a orde, a coherencia, a claridade, o rexistro empregado; nos textos 
escritos, ademais dos aspectos anteriores, terase en conta a presentación, a 
riqueza léxica e a corrección gramatical e ortográfica. 

3. Lecturas de obras completas axeitadas á idade do alumnado. Son as 
seguintes: 

 1º ESO 2º ESO 

1ª Avaliación Marcos Calveiro.  

O carteiro de Bagdad 

Agustín Fernández Paz. 

Lúa do Senegal 

2ª Avaliación Francisco Castro. 

Chamádeme Simbad 

Fran Alonso.  

Silencio 

3ª Avaliación Mª Victoria Moreno. 

Mar adiante 

Mª Victoria Moreno. 

Leonardo e os fontaneiros 

 3º ESO 4º ESO 

1ª Avaliación Marcos Calveiro. 

Palabras de auga 

Fran Alonso. 

A punta de pistola 

2ª Avaliación Fran Alonso. 

Cartas de amor 

María Solar. 

Os nenos da varíola 

3ª Avaliación Mª Victoria Moreno. 

Guedellas de seda e liño 

Mª Victoria Moreno. 

Anagnórise 

 

Á hora de realizar todas estas actividades non debemos esquecer que o 
obxectivo fundamental é espertar o interese pola lectura de textos literarios, 
educar a sensibilidade ante os textos poéticos e facer que gocen co pracer que 
aporta a lectura. Tamén o alumnado dispón de dúas listaxes de obras 
voluntarias, unha para o alumnado de 1º e 2º da ESO e outra para 3º e 4º da 
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ESO. Coa lectura dun máximo de catro destas obras por trimestre, poderán 
obter 0,25 por cada unha; ata un máximo de un punto extra a modo de premio. 
A demostración da lectura realizarase a través dunha ficha de lectura 
debidamente cumprimentada e cunha conversa coa profesora. 

Bloque 3: Funcionamento da lingua 

Analízanse os mecanismos da lingua que permitirán mellorar a competencia 
gramatical do alumnado partindo de oracións, expresións ou palabras 
procedentes do texto da lectura inicial de cada unidade. O bloque consta de 
tres apartados: 

 Gramática: analízanse as palabras -a súa estrutura e as súas clases- e 
a oración. Todo isto apoiado con actividades de comprobación e consolidación 
que presentan dificultade progresiva e unha gran variedade de estratexias e 
destrezas. 

- Léxico: estúdase o uso do dicionario, a formación de palabras por 
medio da derivación e a composición, as locucións e os coñecementos básicos 
das relacións semánticas. A continuación trabállase, a través de variados tipos 
de actividades, o vocabulario temático, centrado en diversas actividades. 

- Ortografía: trabállanse, de maneira práctica, as regras básicas e 
produtivas das letras, as regras xerais de acentuación e os signos de 
puntuación a través de diversos tipos de actividades. 

Realizan exercicios específicos sobre os aspectos gramaticais abordados en 
cada tema, exercicios que poden aparecer no propio libro de texto ou ben 
entregados pola profesora. 

Bloque 4: Lingua e sociedade 

Despois da lectura, interpretación e análise da información teórica, o alumnado 
elabora un mapa conceptual da mesma. Podemos fomentar actividades de 
busca de información sobre distintos temas: bilingüismo, diglosia, prexuízos 
lingüísticos e historia da lingua galega. 

Polo que respecta a sociolingüística, poder ser acompañada da lectura e 
comentario de textos extraídos da obra de Sechu Sende, Made in Galiza ou da 
antoloxía de relatos: Contos da xustiza. 

Bloque 3: Educación literaria 

Coa lectura e comentario de textos literarios, analízanse os recursos 
lingüísticos e as características dos xéneros literarios.  Son fragmentos de 
textos axeitados á idade do alumnado cunha serie de actividades para levar a 
cabo a comprensión lectora e a práctica da expresión oral e escrita. 

Acompáñase coa lectura, subliñado, esquema e resumo de contidos 
literarios (xéneros, recursos, historia da literatura…) para axudar á aprendizaxe 
de ditos contidos. 

Tentamos desenvolver a creatividade do noso alumnado, a través do 
obradoiro de literatura escribirán todo tipo de texto, literario ou non. Tamén 
poderán traballar con textos prácticos e de uso cotián que os achegan á 
linguaxe xurídica, administrativa, científica e a distintos aspectos da vida diaria 
como por exemplo, saber facer unha reclamación, unha solicitude, elaborar 
unha instancia, redactar un currículo,etc. 
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En síntese, citaremos as principais extratexias metodolóxicas: 

 Repasaremos contidos do curso anterior, da unidade anterior ou do 
trimestre anterior, segundo as distintas circunstancias, para que o 
alumnado perciba que os coñecementos que vai adquirindo son útiles 
para todo o proceso de aprendizaxe ao longo de toda a etapa educativa. 

 Realizaremos una actividade de anticipación de ideas previas que o 
alumnado ten en torno aos distintos contidos que imos traballar. 

 Exporemos os conceptos máis complexos ou novidosos, utilizando 
distintos soportes. 

 Fomentaremos a aprendizaxe activa e o traballo colaborativo, en 
pequenos grupos ou en gran grupo. 

 Faremos fincapé nos hábitos de traballo: responder as actividades do 
libro, facer esquemas, resumos, utilizar dicionario, estudar a teoría co 
apoio dunha práctica continuada. 

 Fomentaremos o uso das TIC para realizar traballos, presentacións, 
completar información, investigar, vídeos e audicións na rede… 

 Resaltaremos a creatividade do alumnado, coa lectura na clase das 
súas creación, para que eles mesmos as valoren e desenvolvan o xuízo 
crítico e o traballo cooperativo. 

 Ao finalizar o estudo dos tres bloques realízanse unha serie de 
actividades de reforzo e ampliación para traballar a diversidade na 
aula. Propóñense actividades para repasar e ampliar os contidos 
estudados na unidade. 

 Non debemos esquecer tampouco que teñen que acadar unha 
competencia lingüística adecuada, non só a nivel de lingua escrita, 
senón tamén a nivel de lingua oral, polo que tamén fan exercicios de 
exposición sobre distintos temas, debates, simulación de entrevistas… 

 O traballo realízase tanto de maneira individual, para favorecer a 
reflexión sobre os coñecementos impartidos, como en pequeno ou gran 
grupo, levándose a cabo en todos os casos, unha posterior posta en 
común coas conseguintes correccións, dos resultados obtidos por cada 
alumno e / ou grupo. 

 Ó longo do proceso educativo estimularase ó alumnado a través do 
emprego do reforzo positivo, valorando e facendo explícitos os éxitos 
que vaia conquerindo cada alumno ou alumna. 

5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 
emprendemento, e a educación cívica e constitucional. Como recolle o 
currículo debe desenvolverse en todas as materias. Ten especial presenza na 
nosa materia, pois isto trabállase todos os días, desde a lectura de textos 



 Programación Didáctica Lingua e literatura galega. Curso 2017-18 

CPI Tomás Terrón Mendaña. Carballeda de Valdeorras  

115 
 

variados en temática, coméntanse de maneira oral e escrita. Os distintos 
medios de comunicación tamén son tratados desde o punto de vista práctico, 
serán habituais na nosa aula. 

2. A consellería con competencias en materia de educación fomentará o 
desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 
prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os 
valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Con respecto a este 
tema desenvolveremos algunha actividade, entorno ao 25 de novembro e ao 8 
de marzo. Tentaremos que o alumnado tome protagonismo, por exemplo na 
selección de música actual e comentario dalgunhas letras.  

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, 
a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 
aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e 
a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 
calquera tipo de violencia. 

A programación docente debe abranguer en todo caso a prevención da 
violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, 
incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, 
transexual, transxénero e intersexual. 

3. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as 
medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan 
afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza 
nun mesmo e o sentido crítico. Isto tentaremos fomentalo a través de traballos 
creativos en grupo, por exemplo: creación de adiviñas, poemas, contos, 
manifestos a prol da lingua galega… 

4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para 
a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa 
finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como 
usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de 
bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza 
a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía 
con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 
secuelas. Podemos traballar isto coa realización dun exercicio de redacción, 
partindo dunha imaxe, crearían una noticia. Incluímos como lectura voluntaria 
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nos niveis de 3º e 4º ESO a obra de Carlos Negro: Makinaria. Nos cursos de 
1º e 2º da ESO levaranse algún textos desta obra e comentaranse na aula. 

Polo que se refire a estes  temas transversais, temos que dicir que se tratarán, 
coa maior obxectividade e rigor científico posible, diversos temas que vaian 
xurdindo ó longo do curso, ben porque a data así o requira, ben por ser 
actualidade político-social, ou ben por aparecer reflectidos no libro de texto ou 
nas lecturas literarias, pero non serán obxecto dunha programación á parte nin 
constituirán unha parte esencial da materia. 

Así, unha lectura do libro de texto, un libro de lectura obrigatoria ou algún 
texto ou noticia aportados polo profesor serven de pretexto para tratar estes 
temas denominados transversais. 

Tentaremos achegar a poesía ao alumnado así leremos e comentaremos na 
aula os seguintes poemarios: 

1º e 2º ESO 3º e 4º ESO 

Cidades. Fran Alonso Poetízate. Fran Alonso 
Makinaria. Carlos Negro 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros de texto:  

 Lingua galega e literatura 1º ESO, ed. Anaya. 
 Lingua galega e literatura 2º ESO,  ed. Anaya. 
 Lingua galega e literatura 3º ESO, ed. Anaya. 
 Lingua galega e literatura 4º ESO, ed. Anaya 

Cadernos de reforzo: 

 Caderno de ortografía 1º 
 Caderno de morfoloxía 1º 
 Caderno de ortografía 2º 

 Caderno de morfoloxía 2º 

 Caderno de ortografía 3º 
 Caderno de morfoloxía 3º 
 Caderno de ortografía 4º 

 Caderno de morfoloxía 4º 

Dicionarios, taboleiros, material fotocopiado, biblioteca e material audiovisual, 
pizarra dixital, na que realizaremos actividades interactivas na rede, no libro 
dixital e na aula virtual.  

Continuaremos actualizando o blog de aula que foi creado no curso pasado: 
https://formigueirodepalabras.blogspot.com.es 

 

https://formigueirodepalabras.blogspot.com.es/
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 
A atención á diversidade está contemplada na metodoloxía, nas estratexias 
didácticas concretas que se van aplicar na aula e nos materiais utilizados. 

As clases serán fundamentalmente prácticas. A carga teórica será o máis 
sinxela posible e tratarase de que os conceptos sexan asimilados grazas á 
abundancia de actividades que se levan a cabo. 

Cada unidade péchase con actividades de reforzo e ampliación para 
traballar a diversidade na aula, repasando os contidos básicos estudados. 

Detectamos nalgúns alumnos e alumnas problemáticas especiais que poden 
afectar ao seu rendemento académico, desenvolvemento motor e sensorial, 
relación familiar ou afectiva, integración sociocultural... O Departamento de 
Orientación do centro delimitará, xunto cos titores, o tipo de atención que 
requiran estando o noso Departamento á disposición do mesmo para arbitar 
as medidas de atención á diversidade que sexan precisas (reforzos, 
adaptacións curriculares, programas específicos de intervención...).  

Con todo, no presente curso preséntase a necesidade de reforzar desde o 
inicio os contidos dos alumnos repetidores que temos en 2º da ESO, para 
poder lograr que acaden os contidos mínimos esixibles; estes alumnos 
presentan pouca motivación e unha mínima capacidade de traballo e esforzo 
así como ostensibles déficits de coñecementos básicos para estar no nivel 
académico que se persegue.  

Ábrese a posibilidade de que haxa alumnado que axiña acade ese nivel 
mínimo e poida desenvolver sen problemas contidos propios do seu curso 
académico, que se lle fornecerán de inmediato para un correcto seguimento 
do curso. 

Deste xeito, no curso de 1º da ESO, un dos alumnos presentan un retraso 
curricular significativo e tamén madurativo, igualmente outros tres en 2º 
ESO. Reduciremos os contidos ao mínimo, traballaremos de maneira 
individualizada. Prestaremos atención á lectura comprensiva, á comprensión 
oral e a expresión oral e escrita. 

No curso de 3º ESO e 4º ESO temos dous alumnos e tres alumnos, 
respectivamente, con ACI; con eles traballaremos de maneira individualizada 
ademais de adaptarlle os contidos ao seu nivel de dificultades para a 
aprendizaxe.  

8. PROCEDEMENTOS  DE AVALIACIÓN 

Partirase dunha avaliación inicial dos alumnos para detectar o seus 
coñecementos previos e para adecuar o proceso de ensinanza ás súas 
posibilidades. Esta avaliación consistirá nunha proba escrita e incluirá os 
seguintes aspectos: comprensión lectora, expresión escrita (puntuación, 
ortografía e coherencia expresiva) e gramática (clasificación morfolóxica de 
palabras e análise sintáctica). 
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Ao longo do curso aplicaranse os procedementos da avaliación continua. Con 
ela preténdese comprobar se o alumnado consegue, e en que grao, alcanzar 
os obxectivos propostos. Este procedemento de avaliación establece que os 
contidos tratados nas diferentes avaliacións están suxeitos a una revisión 
permanente nas avaliacións sucesivas e, por conseguinte, son susceptibles de 
formar parte da materia “examinable” en calquera período do curso unha vez 
impartidos os contidos. Desta maneira o profesorado poderá ir elaborando as 
actividades de reforzo, ampliación o recuperación de acordo ás necesidades do 
alumnado e comprobar a eficacia dos materiais empregados e a metodoloxía 
seguida; e os alumnos e alumnas poderán ir recuperando os contidos avaliados 
negativamente con anterioridade. 

A terceira avaliación será sumativa e final. Nela valorarase de forma global o 
traballo que o alumnado teña realizado de forma continuada durante o curso 
académico e non só o esforzo final.  

A nota de avaliación será a suma da media da nota das probas obxectivas 
escritas, do exame do libro de lectura, das tarefas entregadas á profesora  e da 
participación en clase, do traballo e comportamento diarios. Para poder aprobar 
a avaliación é necesario que a suma anterior dea como mínimo un 5. 
Puntuarán do seguinte modo: 

Conceptos Exames sobre os contidos teóricos e prácticos 60% 

 

Procedementos 

Expresión escrita (redaccións, comentarios de 

textos, ditados...) 

10% 

Comprensión e expresión oral 10% 

Lectura e comprensión lectora 10% 

Actitudes e traballo diario (caderno) 10% 

En cada avaliación realizaranse, xeralmente, dúas probas escritas, nas que 
se incluirán preguntas de comprensión escrita, contidos de gramática, 
vocabulario, ortografía e literatura. Non obstante, a ensinante poderá realizar 
cantos controis e probas, escritos e orais, considere oportunos, atendendo as 
necesidades do alumnado. 

Realizarase unha proba escrita do libro de lectura en cada avaliación, 
puntuada entre 0 e 1. O alumnado non poderá aprobar a materia de non 
demostrar a lectura das obras literarias establecidas como obrigatorias. As 
obras de lectura voluntaria serán cualificadas con 0,25 ptos a través  da 
entrega por escrito dunha ficha de lectura e dun exame oral, en cada trimestre 
poderán sumar un total de 1 pto, como máximo. Non se cualificarán nese 
trimestre senón se ten superada a proba da obra obrigatoria. 

Será avaliación continua nos aspectos gramaticais e ortográficos.  

Para poder sumar as notas de cada apartado o alumno deberá obter nas 
probas escritas como mínimo un 3, por ser o concepto con máis peso á hora de 
avaliar.O emprego oral da lingua será imprescindible para aprobar. Ao fin de 
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cada trimestre realizarán unha exposición oral, será gravada e cualificada 
entre 0 e 1, atendendo a espectos de coherencia expositiva, corrección 
lingüística e unha fonética propia da lingua galega. 

Nas probas escritas, exercicios de redacción e ditados cualificarase 
sempre: 

1. A presentación que debe ser limpa e coidada. 
2. Respectaranse as marxes oportunas. 
3. A caligrafía clara e perfectamente lexible. 
4. Serán consideradas faltas graves: as faltas de ortografía, o emprego de 

grafías inexistentes, colocación incorrecta dos pronomes, uso de tempos 
verbais compostos, erros de sintaxe, castelanismos, e uso impropio do 
vocabulario. Cada unha destas faltas suporá a perda de 0,05 / 0;1 
puntos (1º e 2º de ESO) e ata 0,1 / 0,2 (3º e 4º de ESO). 

Análise das producións dos alumnos: Utilizarase como instrumento de 
avaliación ao longo do curso o caderno de clase do alumnado. Este deberá 
arquivar e conservar os traballos escritos desenvoltos individual ou 
colectivamente na aula ou fóra dela requiridos pola profesora (apuntes de 
clase, actividades correspondentes a cada tema, resumos, redaccións, mapas 
conceptuais...). A actualización e corrección dos contidos do caderno serán 
obxecto de avaliación permanente. 

Observación sistemática dos alumnos: Este tipo de instrumentos de 
avaliación (participación en clase, actividades orais, regularidade no traballo 
diario, realización de lecturas e traballos voluntarios, respecto ás normas 
xerais, actitude valorativa e respectuosa cara a compañeiros e profesorado, 
esforzo e aplicación continuos no estudo e as tarefas encomendadas, 
asistencia continuada a clase, coidado do material...) usarase diariamente. 

Na convocatoria extraordinaria tan so haberá unha proba de coñecementos 
formada por 10 preguntas ou máis, sendo o valor total de 10 puntos. O alumno 
deberá de obter para aprobar unha cualificación mínima de 5 puntos. 

Outros aspectos que tamén serán obxecto de avaliación son os seguintes: 
 Para superar a materia é imprescindible asistir á clase e ter unha 

actitude positiva na aula. 
 Participar activamente nas actividades –tanto individuais como 

colectivas- que se realicen na aula. 
 Traer regularmente á aula o material académico indicado (libro, 

caderno…). 
 Presentar puntualmente exercicios, composicións, textos traballados, 

cadernos e traballos diversos, tanto realizados na casa como na aula. 
 Amosar unha actitude respectuosa cara ó profesor e cara ó resto dos 

compañeiros. 
 Tratar con respecto todo tipo de material educativo, tecnolóxico,…que 

existe no centro. 
 Demostrar a lectura das obras literarias que se establecen como 

obrigatorias. 
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9. PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos suspensos na materia de Lingua e Literatura Galegas terán, por 
parte da profesora do Departamento, un seguimento durante todo o curso coa 
finalidade de que superen a materia e sufran, o menor atranco posible no curso 
no que están escolarizados. 

Seguirán unha secuenciación de contidos similar á que se estea levando no 
curso no que estean suspensos, de xeito que irán progresando igual que os 
seus compañeiros.  

Se o alumnado foi entregando as actividades propostas pola profesora e 
ademais superou os contidos correspondentes á primeira e á segunda 
avaliación,do curso no que se encontra, a materia do curso pendente xa queda 
aprobada. No caso de que iso non aconteza, entón realizarán unha proba en 
maio. Para aprobar será necesario sacar un mínimo de 5 puntos. 

Os alumnos suspensos terán dereito á realización dun exame extraordinario en 
setembro. 

Entre os contidos mínimos esixidos estarán os seguintes: 

 Cuestións relevantes de Gramática e Ortografía adaptadas segundo o 
nivel.  

 Construción e técnicas narrativas: 
o Primeiro de ESO: construír e interpretar textos. 
o Segundo de ESO:construír e interpretar textos. 
o Terceiro de ESO: diferentes tipos de textos: narrativos, 

descritivos, expositivos e dialogados. 

 Gramática: 
o Primeiro de ESO: clases de palabras e categorías gramaticais. 
o Segundo de ESO: clases de palabras e categorías gramaticais 
o Terceiro de ESO: clases de palabras e categorías gramaticais, as 

funcións sintácticas, a oración simple e a composta, as categorías 
gramaticais. 
 

 Literatura: 
o Primeiro de ESO: introdución á creación literaria, recursos 

estilísticos, principais características dos xéneros literarios. 
o Segundo de ESO: recursos estilísticos e xéneros literarios. 
o Terceiro de ESO: introdución ao estudio da literatura, 

periodización,  a literatura medieval, os Séculos Escuros, o 
Rexurdimento (Rosalía, Curros e Pondal.) 

Para a realización destas tarefas empregarase o libro de texto e outros 
materiais proporcionados pola profesora. 
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10. INDICADORES DE LOGRO PARA 
AVALIAR A NOSA PRÁCTICA DOCENTE 
A nosa práctica docente debe ser revisada e ser obxecto de modificación 
sempre e cando os resultados non fosen os esperados. Debemos estar atentos 
ao que alumnado demanda en cada circunstancia. O que ensinar vennos 
marcado polo currículo, pero pode ser susceptible de cambio e adaptacións  ao 
propio alumnado. 

Na presente táboa mostramos algúns dos aspectos a avaliar: 

Planificación Valoración Observacións Modificacións 

Programo a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe 
previstos nas leis educativas e o tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

   

Selecciono e secuencio de forma progresiva os contidos da 
programación de aula tendo en conta as particularidades de cada 
un dos grupos de estudantes.   

   

Programo actividades e estratexias en función dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Planifico as clases de modo flexible, preparando actividades e 
recursos axustados á programación de aula e ás necesidades e aos 
intereses do alumnado. 

   

Establezo os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación 
e autoavaliación que permiten facer o seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

   

Coordínome co profesorado doutros departamentos que poidan ter 
contidos afíns á súa materia, especialmente co departamento de 
lingua castelá e literatura. 

   

Motivación do alumnado    

Propoño situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, 
diálogos, observación e cometario de imaxes...). 

   

Relaciono as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade.   

   

Informo sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas.    

Relaciono os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.    

Estimulo a participación activa dos estudantes en clase.    

Promovo a reflexión dos temas tratados.    

Desenvolvemento do ensino    

Resumo as ideas fundamentais de cada tema con mapas 
conceptuais, esquemas... 

   

Cando introduzo conceptos novos, relaciónoos, se é posible, cos xa 
coñecidos; intercalo preguntas aclaratorias; poño exemplos... 

   

Teño predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesoramento 
dentro e fóra das clases.   
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Utilizo axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na 
aula. 

   

Promovo o traballo cooperativo e manteño unha comunicación 
fluída cos estudantes. 

   

Desenvolvo os contidos dunha forma ordenada e comprensible para 
o alumnado. 

   

Propoño actividades grupais e individuais.    

Seguimento e avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe    

Realizo a avaliación inicial ao principio de curso para axustar a 
programación ao nivel dos estudantes.  

   

Detecto os coñecementos previos de cada unidade didáctica.    

Reviso con frecuencia os traballos propostos na aula e fóra dela.      

Proporciono a información necesaria sobre a resolución das tarefas 
e como pode melloralas. 

   

Corrixo e explico de forma habitual os traballos e as actividades dos 
alumnos e as alumnas, e dou pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

   

Utilizo suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira 
equilibrada a avaliación dos diferentes contidos. 

   

Propoño actividades de reforzo ou ampliación segundo as 
circunstancias. 

   

Favorezo os procesos de autoavaliación e coavaliación.    

Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o 
nivel dos estudantes, etc. 

   

Emprego diferentes medios para informar dos resultados aos 
estudantes e aos pais. 

   

Proporciono ao alumnado unha enquisa para valorar o labor 
docente. 

   

 

11. INDICADORES DE REVISIÓN, 
AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A avaliación da programación didáctica permitirá reflexionar sobre o proceso de 
ensino-aprendizaxe, extraer consecuencias para a súa mellor adecuación e, en 
definitiva, determinar a validez do proxecto. 

Fundamentalmente empregarase a técnica de observación da propia actuación 
e aplicarase de maneira continua. As observacións resultantes deste 
seguimento e as propostas de revisión seguiranse formulando nas sesións de 
reunión de Departamento e recollendo no libro de actas do mesmo. Da mesma 
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maneira os resultados finais (porcentaxes de aprobados do alumnado…) serán 
obxecto de atención na Memoria Final de curso xunto cos contidos non 
traballados e a proposta de revisión para o seguinte curso.  

Os criterios e instrumentos utilizados para a valoración da nosa programación e 
as medidas correctoras serán os seguintes: 

- Planificación: Constatarase se a planificación foi a apropiada ao termo da 
primeira avaliación. As características do grupo, a evolución do curso… 
permiten diagnosticar posibles deficiencias e a non consecución a curto prazo 
dalgúns dos obxectivos propostos na programación. Será entón necesario 
reaxustar a temporalización das seguintes avaliacións, valorando as actuacións 
e propoñendo as estratexias necesarias para a consecución de ditos 
obxectivos. Unha vez finalizado o curso reformularase a planificación. 

- Posta en práctica: Comprobarase a adecuación da programación ás 
posibilidades reais do alumnado. A flexibilidade do proxecto permitirá corrixir 
aqueles aspectos que non melloren o desenvolvemento dos nosos alumnos e 
alumnas: reforzar ou substituír contidos, adaptar actividades a ritmos de 
traballo, comprobar a efectividade dos materiais e recursos utilizados, revisar 
os criterios de avaliación… 

- Resultados: Os resultados obtidos polo alumnado ao termo da avaliación e 
ao final de curso serán obxecto de análise comparativa cos resultados 
alcanzados noutros anos, cursos e materias. Teranse en conta as 
características do grupo, o alumnado inmigrante, os alumnos e alumnas 
repetidores, coa materia pendente de cursos anteriores e con necesidades 
educativas especiais… 

- Adecuación da parte da programación de 4º da ESO, en función da 
“reválida”: Suporemos que se levará a cabo no final do curso académico, 
deste xeito cando teñamos as directrices oportunas, adecuaremos a nosa 
programación ás citadas probas. 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación 
da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao 
finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que 
permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e 
establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da 
programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada 
trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A devandita 
ferramenta descríbese a continuación: 
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ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR... A MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
PERSOAL 

    

Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Realización de tarefas    

Estratexias 
metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación    

Estándares de 
aprendizaxe    

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 


